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 انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ..نيعمجأ هتباحصو هلآ ىلعو ميركلا لوسرلا دم

 ةكم لضافأ مجارت يف َرهزلاو ْروّنلا رشن) باتك نإف ..دعبو
 ام ريخ نم وه (رشع عبارلا نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم ةمركملا

 ليلجلا هفلؤم هيف ىفوتسا دقو . ءابدالاو ءالعلا مجارت بتك نم هانفداص

 ىرقلا مأ يف اوشاع نم رثكأ رابخأ دادرم ريخلا وبأ هللا دبع خيشلا

 بصانم مهنامزأ يف اولغش ءالجأ ءالع نم ةريخألا ةسمخلا نورقلا لالخ

 .بتكلاو لئاسرلا تارشع اوفّلآو ةباطخلاو ةمامألاو سيردتلاو ءاضقلا

 نم ريثكلا انل دروأ ءارعشو ءابدأ ًاضيأ مه مجرت نم نيب نم ناكو

 هباتك نم لعج اذهبو .مهفئارطو مهرابخأ نم ليلق ريغو مهموظنم

 .يبدألاو يملعلا انخيرات اهب نادزي قحب ًةعوسوم

 دمتعاو : دئاوفلا نم ريثكلا ديرفلا باتكلا اذه نمضت دقل ..ًاقح

 .ًاطوطخم لازي ال ام اهنمو عوبطم وه ام اهنم ةماه رداصم ىلع هيف

 . ءالع نم نيرخآ لضافأ مجارت انل ركذي نأ ىرن اك هتاف دق ناك نإو

 مل هرداصم نأ - هللا همحر - فلّؤؤملا رذع لعلو .ةرتفلا كلت ءابدأو

 ناك ذإ ..كلذ هل حتي مل هتقو نأ وأ .مجارتلا لك يفوتسي نأب هفعست

 يف ةيمسرلا هلاعاب الغشنم - ةيتالا هتمحرت نم ملعن اك - لجرلا

 .سيردتلاو ةباطخلاو ةمامألا فئاظوب همايق بناج ىلإ ءاضقلا



 لمتشا دقو باتكلا ردق نم نماطي يذلاب لاح يأ ىلع اذه سيلو

 نم مهرابخأ اهيف انل صخل ؛لضافألا كئلوأل ةمجرت ةئاتس نم رثكأ ىلع

 يف نالا نوكي داكي رخالا ضعبلاو ءهرشن رسيتي ال دق اهضعب رداصم
 . دوقفملا كح

 ناك نإو (رهزلاو ْروُنلا رشن) باتك ةيمهأ يف نذإ كش نم سيلف

 يف هراصتخا ىلإ أجلن نأب ًامازلإ انتمزلأ ةفيفخ ذخآم نم ِمْنَي م
 .رهّزلاو ُروّنلا رشن نم « رصتخملا» :اذه انباتك

 ةدئاف ال ًاراركت بتكلا نع هلقن يف راركتلا ةرثك ذخآملا هذه نمو

 .هيف ءانغ الو هنم

 هداريإ نع الضف امل دنس ال تاياكح نم فلؤملا هلقني ام اهنمو
 كلت يف ةلوبقم ةغاستسم تناك اهنأ مص نإ رومأ يف تاغلابملا نم ريثكلل
 .نآلا كلذك دعت ملف دوهعلاو روصعلا

 باتكلا راصتخا وهو ..دب هنم سيل امم دب ال ناك عقاولا اذه مامأ

 نم هيلإ انرشا ام ادع اهب لالخا يأ نود همحارت بعوتسي اراصتخا

 .دنس الو ال لصأ ال ليواقأو تاياكحو ديفم ريغ راركت

 سيل نيثحابلا لك ىدل فورعم وه اك .بتكلا راصتخا نا ىلع
 «بتكلانورصتخي ءابدألاو ءالعلا خويش ناكايدقف..ثدحلا وأديدجلارمألاب
 ىلع نولمعي راصتخإلا اذهب مهأل كش. الب اهنومدخي مهنأ مهريدقت ينو
 ..«سانلا نيب اهرشن ريسيت

 :تائملا وأ تارشعلا نيب نم لاجما اذه يف ةلثمألا برقأ لعلو

 هابنإو ءركاسع نبال قشمد خيراتو ,ناكلخ نبال نايعألا تايفو باتك
 اهرثكأ يه وأ مجارت بتك اهلكو .يطفقلا نبال ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا

 لاجرلا نم ةعامج هرصتخا نايعألا تايفو باتكف ..قالطالا ىلع ةرهش

 اك هالال4 ةنس يفوتملا يبلحلا بيبح نباو هسفن فلؤملا نبا مهنم
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 ركاسع نبال قشمد خيراتو ها/18 ةنس يقوتملا يبهذلا ماماالا هرصتخا

 برعلا ناسل بحاص روظنم نبا هرصتخا اك ,يبهذلا مامإلا هرصتخا

 .هال١1 ةنس ىفوتلا
 خيرات رصتخا امك «ةاورلا هابنإ باتك ًاضيأ يبهذلا مامإلا رصتخاو

 ؛ ةماش يبأل نيتضورلا خيراتو «سنوي نبال رصم خيراتو بيطخلل دادغب

 .اهريغو اهريغو

 ًابذهم ًارصتخم رهظي ثارتلا بتك نم ديدعلا انيأر رصعلا اذه فو

 دقعلاو «ةبيتق نبال رابخألا نويع :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنمو

 .اهريغو يريمدلل ناويحلا ةايحو هبر دبع نبال ديرفلا

 انتعسو امل ىمادقلا نيفلؤملا بتكل تارصتخلا ءاصحإ اندرأ ولو

 .تاحفصلا

 وع دوغ

 ىلع انروثع فورظ نع ثدحتنل (ْوُتلا رشن) باتك ىلإ دوعنو

 كلذ يف ٌلضفلاو - فلؤملا قب يهو - ةديحولا ةيلصألا هتطوطخم

 دبع خيشلا لضافلا لجرلا ىلإ هناحبس هتيانعو هللا قيفوت دعب دوعي
 ةرماعلا هتبتكم تناك يذلاو فورعملا ثحابلا ملاعلا «يولهدلا باهولا

 نم اهل نيرئازلا ىقتلم ءمارحلا دجسملا نم برقلاب افصلاب هترادب

 نينطاوم نيعجارملاو نيثحابلا نم مهريغ نمو هنالخو هئاقدصأ
 .نيدفاوو

 ةحامسو «قّلخلا نسُح يف َةيآ هللا همحر باهولا دبع خيشلا ناك

 ةرايز وأ مرحلا ريغل هلزنم رداغي داكي ال « طالتخالا ليلق ناكو «سفنلا

 ءةبيردلا بابب يراجتلا هترسأ لح ىلإ بهذي ناك ام ًاردانو « قيدص

 رثكأ ةبتكملا يف هيرئاز لابقتسال هل ةيتاوم صرفلا تناك ببسلا اذهلو

 .راهنلا تاقوأ



 تاطوطخملا نيب نم َرهزلاو رْوَنلا رشن باتك ةطوطخم تناكو
 ليبس ىلع تاطوطخلا هذه نم ءهتبتكم ىف اهب ظفتحي ىلا رداونلا

 يف يزاغ هللا دبع خيشلا موحرملل « مانألا ةدافإ» ةكم خيرات لاثمل
 .تادلجم ةعبرا

 خيراوت تاطوطخم رشن ةنجل ه17107 ماع يف تلكشت نأ فداصو
 أ" عنام نب دمع خيشلا موحرملا كاذنآ فراعملا ريدم ةسائرب نيمرحلا
 ضعب َّنَأ الإ ةنجللا هذه رارمتسا نود فورظ تلاح هنأ نم مغرلابو
 , ةصاخلا هتيمهأل رؤنلا رشن باتك عبطُي نأ مهيار نم ناك اهئاضعا

 نيسح دم خيشلاو ةنجللا وضع ةركفلا هذه نيسحتلا رثكأ ناكو
 موحرملا ءاضعألا دحأ نم بلط نأ الإ هنم ناك اف هللا همحر فيصن

 كلذ يف مرحلا ةبتكم ريدمو ىروشلا سلجم وضع عينصلا نايلس خيشلا
 لصألا نم ةذوخأم باتكلا نم ةخسن جارخإ يف دهتجي نأ تقولا
 دبع خيشلا ةعجارمو فارشإ تحت نيخاسنلا ضعي ةطاسوب

 نم - هللا همحر - نمحرلا دبع خيشلا ناكو مرحلا ةبتكم نيما يملعملا

 ايف رشنلاو قيقحتلا روما سرام ثيح لمعلا اذه لثم ىلوتي نم أفكأ
 ةنيدم يف رشنلل فراعملا ةرئاد ةبتكم يف ًاماع نيثالث نم برقي

 .دنهلاب نكد دابارديح

 ةلباقملا يف ةقدلا لك ًاقيقد ناكو ءهنم ىهتناو لمعلا يف خيشلا أدبو

 خيشلاو سحلم حلاصلا يدشر ثحابلا ذاتسألاو فيصن نيسح دم خيشلا :اهؤاضعا )١(
 هللا مهمحر - رابجلا دبع رمع خيشلاو يولهدلا باهولا دبع خيشلاو عينصلا ناهلس
 - رايجلا دبع هللا دبعو «يراصنألا سودقلا دبع نابيدألا ناذاتسألاو مه رفغو
 خيشلاو اهب اوضعو ةنجللا نيما يدوماعلا ديعس دمج ناكو - اهرمع يف هللا لاطا
 .قودنصلل انيما يولهدلا



 نايلسو فيصن نيسح دم نيخيشلا عم قافتالاب كلذ دعب مزعلا متو

 ةيفيك يف رمألا ءىداب يف ثحبلا رادو ؛لمعلا يف عورشلا ىلع عينصلا

 ظحالم نم هيف دجوي امم مغرلاب وه اك رشني له ..باتكلا رشن
 ال هنا عيمجلا ىأاترا دقف «لاحلا ةعيبطبو ارصتخم رشني مآ ..ذخامو

 .. ًارصتخم هرشن نم صانم

 رشن ةركف ءارو اوناك نم ضعب هللا ةمحر ىلإ لقتني نأ ردقلا ءاشو
 فقوتو يولهدلا خيشلاو عينصلا خيشلاو فيصن خيشلا :باتكلا اذه

 .تاونسل عورشملا يف يضملا

 نابصلا رورس دمحم خيشلا موحرملا عم هيف تلباقت موي ناك نأ ىلإ

 دقل :ًالئاستم لاقف .يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةماعلا ةنامألاب ةبتكم يف

 :هتبجأف ءدادرم خيشلل مجارتلا باتك رشن ىلع نومزاع مكتأب تملع

 ينباجأ نأ الإ هنم ناك اف هتدصق ام روفلا ىلع كردا امنأكو ..

 .. فيلاكتلا يف اوركفت الو لمعلا يف اوضما :الئاق يترابع متا نا ف

 ةلآلاب انيديأ نيب يذلا طوطخملا نم ةخسن ىلإ ًالوأ حاتحن هل تلقف

 .نوديرت اك اهخسنب مزلي نم فلكأسو اهورضحا لاقف ..ةبتاكلا

 معلل هادسأ ام لوأب - روهشمو هنع فورعم وه اك - هذه تسيلو

 يسافلا يباتك لبق نم هتقفن ىلع رشن يذلا وه سيلأ ..بدألاو

 نم مث نينثا نيدلجم يف (مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا ءافش) :نيميظعلا

 ..تادلجم نامث يف (نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا) باتك هدعب

 اذه هصالخإ لكب انل هيدبي عيجشتلاو نوعلاب دعولا اذه ناك دقل

 باتك عم يضمن نأ ىلإ - عقاولا يف - انب عفد ام لوأ ليبنلا لجرلا

 ببسي هتقفن ىلع باتكلا عبطب مايقلا يف هتبغر قيقحت رورس دمحم خيشلل أيهتي ل )١(

 .ه89+١1 ماع رخآ يف هيلع هللا ةمحر هتافو



 برقي اهف ًاشيمهتو ًاحيقنتو ًاراصتخا مث ةلباقمو احيحصت دادرم خيشلا

 عباتن يكل ًاسالتخا تقولا سلتخم انك اننأ لوقلل ةجاح نم انب امو
 يف ًادحاو ًاموي لمعن انك ام ًابلاغو ةدودحم غارف تاقوأ يف انلمع

 .نآلا ىلإ لمعلا اذه زاجنا رخأت اذهو عوبسألا

 ةرثك نم مغرلاب ليوطلا تقولا اذه لك دعب هزاجنإ مت نأ هللا دمحنو
 . نيطبتغم نيضار اهلايح انك « لمعلا ءانثا قئاوعو بعاتم نم هانيقل ام

 لصألاب ًادوجوم نكي مو رصتخلا ىلإ هانفضا ام نيب نم ناك دقو

 ًاقيسنت رثكأ ةروصب ةيدجبألا فورحلا ىلع اهبيترت ةداعإو مجارتلا مقرت
 انيأر رشاعلا نرقلا لبق ام ىلإ عجرت مجارت ةعضب فلؤملا دروأ دقو

 .باتكلل همسر امل ًافالخ تثتدرو اهنأ ولو اه ءاقبا

 وع ©

 نإ :قدصب اهلوقن اننإف دهج نم ناك اهمو ءرمأ نم ناك اهمو
 - لمع يأ نأش هنأت - تانه نم ولخي ال دق عضاوتملا اذه انلمع

 يف هدجي أطخ وأ صقن يأ ىلإ انهبني نا هوجرنو هلمأتن ام لكو

 .ميرك ءىراق يأ (رصتخما)

 خيشلل (ًرهزلاو رْوَّنلا رشن) باتك نع اهوقن نأ دون ةريخأ ةملك
 اذه يف هئراق نأ نم نيقي ىلع اننأ يه - هللا هحري دادرم هللا دبع

 لك لالخ نم هل نّيبتي نيح ؛مظع حايتراب رعشي فوس رصتخلا
 يف فعضت وأ فقوتت مل (ىرقلا ما) يف ينيدلا ملعتلا ةكرح نا ءهروطس

 تلظ امنإو .نتفلاو ثادحألاو فورظلا لك مغرب ..دوهعلا نم دهع يأ
 لضف نم اذهو مويلا ىلإ لوألا يرجهلا نرقلا ذنم ةئيضم ةرمتسم
 .نيمآلا دلبلل هتياعرو هبدحو - كش الو - هللا
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 هيلإ نودفي معلا بالطو ءالعلا حرب ام روصعلاو لايجألا رم ىلعو

 وا اماع ميقي نم هيف مقي مث يمالسإالا ماعلا راطقا رئاس نم جحلا دصقب

 ..ملعتلا وا معتلا وه ديحو ضرغل رثكأ وأ نيماع

 نم حصألا ىلع يه وأ .ىربكلا جحلا عفانم نم ةدحاو كلتو

 .هيمآرم ىصقأو ءهعفانم فرشأ

 ريو © +

 دبع ثحابلا خرؤملا ريبكلا ذاتسألل ركشن ًارخآ سيلو - ًاريخأو

 يليلحتلا هريدصت نم هب انفحتا اب هلضفت هللا همر يراصنألا سودقلا

 .باتكلل مقلا

 روف انب لصتاو رداب يذلا يبدألا فئاطلا يدانل ركشلا مدقن اك

 ميركلا يدانلا ىلوتي نأ هتبغر انل ًايدبم باتكلا عبط ىلع انمزعب هعامس

 .. "ناك دقو ..هرشنو هعبط

 رشنلل ةفرعملا ماع ماع ريدم ليلجلا خألا ةدايس اضيأ ركشنو

 ةقداص دوهج نم هلذب ام ىلع موراب دمحأ نسحم ديسلا ذاتسالا عيزوتلاو

 لكشو ةقينا ةعابط يف باتكلا نم ةيناثلا ةعبطلا هذه راهظا ليبس يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يلكعدممأثا َو ىدوُماَعلادِّيعَسدِّمح

 بحاص ىلإ اهداجيإ يف لضفلا دوعي ةثيدحلا ةيبدألا ةيدنألا يقابو فئاطلا يدان )١(

 - ةكلمملا يف بابشلا ةياعرل ماعلا سيئرلا دهف نب لصيف ريمألا يكلملا ومسلا
 بيطا رشنلاو فيلأتلا نيدايم يف ةيدنألا هذه دوهجل نوكي نا يف ريبك لمألاو

 رد .رثألا





 2 اس وه

 ري دصت

 يراكضنالا سو ٌّدَقلا دحر يمكلا ذانئسإلل

 لحهنلا ةلكحبسيئرَو بِحاَص
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 داور دحأ - يدوماعلا ديعس دمحم :نالضافلا ناذاتسألا نسحأ

 نيخروملا دحأ - ىلع دمحأ ديسلاو «هتاَنُب دحأو يدوعسلا بدألا

 رشن» باتكل اهرايتخا يف انسحأ - نيفورعملا نييدوعسلا ءابدألاو

 هل اهقيقحتل ٠ يكملا ريخلا يبأ دادرم هللا دبع خيشلل « رهّزلاو رولا

 رادقم ربكأ عمجب نع «نيث عماج باتكلاف ءرشنلا ملاع ىلإ هجارخاو

 نرقلا ذنم اءاسنو الاجر «ءابدأو انايعأو ءالع نييكملا مجارت نم
 يف مويلا شيعن يذلاو ءهكردأ يذلا رشع عبارلا ىتح يرجمهلا رثاعلا

 ..هرخاوا

 قيقحت ليبس يف اروكشم اهق ادهج الذب دق نالضافلا ناققحملاو

 ةلسلسم ماقرا عضوو هقيسنتو هلخنو «هبيترتو باتكلا صوصن

 .هيف - مجلا حتفب - نيمجرتملل

 ملا ##

 ةدع روما ىلإ رصتخملاو هنم راتخلاو ققحملا باتكلا ةيمهأ دوعتو

 : اهنم



 اعجرم ٠0٠ نم ةمحرت (306) اهرادقم غلب يتلا هارت عمج هنا :الوأ

 ,تاطوطخملا ماع يف لازي ال اهضعبو 2ةعجارملا روسيم روشنم اهضعب

 ..ادوقفم وأ دوجولا ردان اهضعب نوكي امبرو

 شماوه عضوو «ثيدح راطا يف اهعضوو ثارتلا بتك قيقحت ةمهمو

 هذه .تامولعم وأ مجارت نم اهيف درو ام ضعبل ةيحيضوت وأ ةيفيرعت
 «قيمع ربصب حشوتي نأ اهسرامم نم يضتقتو ءةبعص دج ةممهملا
 ءراضحتسا ةعرسو ءعالطا ةعسو «حاملل نهذو «لصاوتم رارمتساو

 هذهو ..نهذلا بعتيو ءهقهريو رصبلا دكي حيحصتو ءرظن قمعو
 ةجّلل رهاملا ِحاّبَّسلا ماحتقا «ناققحلا» اهمحتقا دق ةبعصلا رومألا
 ةنيفسب الصوف اهتمهم يف احجن دقو .ةلئاطلا جاومالاب ةطاحلا ةصيوعلا

 ةعبط ردصت نأ لمأنو ..حاجنلاو ةمالسلا لحاس ىلإ قيقحتلاو ثحبلا
 هقيقحت يف لوذبملا دهجلا عم افاكتي زارط يف سيفنلا ٍباتكلا اذه

 هفعسيو ءىراقلا دعاسي ءاليمج اينف اجارخإ سانلل جرختف ..هبيترتو
 ةحيحصلا ةقينألا ةلومأملا هتعبط يف هتعلاطم ءارو نم ةماتلا ةدافإلاب
 . ةقيشرلا

 - و --

 ةدّوسم ناك يدي نيب هنم ٌمِضو ام نأ مغرب «باتكلا يناوهتسا دقلو

 مجحلا يذ قرولا نم يوحتو :ماخض تارابضا عبرا يف عقت ةححصم
 ذيذللا ءاوهتسالا اذه رامث نم ناكو ..ةحفص ةئاتس نع وبري ام ريبكلا
 ..هتارابضا عبرأ يف هصوصن نم ريثكلا ةءارق نم تنكمت نأ ببحلا

 يف تدجو امو «باعيتسا نم هيف تسمل اع ْنْوَدَأ ىلي اهف اذناهو

 طلسي عشملا ءايضلا ةباثمب ربتعي ام هنم رايتخالا وأ هراصتخاو هقيقحت
 رايطالاو .«ةقفادلا هايملاو ةرضخلابو ةعنايلا راثلاب ةينغ ءانغ ةضور ىلع
 .ليمجلا وحصلا وجلاو «ةفراولا تامسنلاو ؛ةعجاسلا

 غ١



 فيرعتو ريونت ضعب ىطعي ام رومألا هذه نم هتلجس اهف لعلو

 ..ةيعاتجألاو ةيبدألاو ةيملعلاو ةيخيراتلا باتكلا ةميقب
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 هذهو ..ةينَأَتْسَُمْلا ةءارقلا ةرّم وأ تاظحالملا ءىراقلا ىلإو

 « قيقحتلا» تازيم ىدحا وه يذلا لسلستلاب ةظفتحم ريغ تاظحالملا

 لهس ًاديفم اديدج هازربا ىتح .؛باتكلا ًاققحم هب ماق يذلا قيقدلا

 ..ةدافالاو ةعجارملاو ذخأللا

 ًاضغ حبصا باتكلا بولسا نا هتءارقل يتعباتم ءانثا هتظحال مف

 يتلا فادهألا ةقمنملا الو ةعوجسملا هتالك بجحت ال مهافملا حضاو ًافيفش

 نم باهإ يف سانلل ّجِرْخَأ ..اهتءارق وأ اهتعلاطم ءارو نم اهملع داري

 هل برقمو هل حراش لب ىنعملاب لخم ريغ زاجيإ ىلإ اذه ءزاتمم حوضولا

 ريغ ةمات ةقباطم ءهيلع لادلل لولدملا ةقباطم ببسب «ناهذألا ىلإ

 ةليزه الو «مخضلا اهمسج ايالخ نيب نم ةفلتخملا يناعملا رثانتت ةضافضف

 ..مورملا موهفملا ءادا نع زجعت

 ةمججرت كيدي نيب عضن نأشلا اذه يف هيلإ انبهذ ام ىلع اليلدتو
 ءهنع ثدحتملا باتكلا يف اهصنب ةدراو "'يرصبلا مهاربإل ةيلاثم

 ديمحلا روطتلا اذه يف ًازراب ارثأ نيققحملا نيذاتسألا لمعل نا دتقعنو

 :ةمجرتلا تلاق ةدوشنملا يناعملاب لحما ريغ

 محرلا دبع ديسلا نبا رمع ديسلا نبا دمحم ديسلا نبا مهاربإ»
 . يعفاشلا يكملا < ينيسحلا يرصبلا

 )1١( ةمجرتلا مقر (0) ةحفص )4(.
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 نب يلع خيشلا مهنم ءاهئالع نم ةعامج ىلع أرقو ءأشن اهبو ةكمب دلو

 ةليل يفوت نا ىلإ ؛مايقلاو مايصلا نم ةدابعلل غرفتو «يراصنألا لاجلا
 نفدو ةكمب فلالا دعب نينامثو نام ه88١٠ ةنس نابعش نم فصنلا

 لئاخلا رهز نم ىهتنا نسح رعش هلو ءهدج ةبرت برقب ..ةالعملاب
 .(؟) «رصتخلا نم فلألا فرح»

 ىلإ تمي باذج لسرم بولسا باتكلا بولسأ نأ يعم ىرت الفا
 انأو تللظ دقو ..؟ةبيط ةلعب ةثيدحلا مجارتلا بتك نم هلاثما بولسا

 « يلكرزلل» « مالعألا» بولسا يتليخم نع حربي ال هصوصن أرقأ

 زاجيالا عم لومشلا تعار يتلا ةيخيراتلا تاعوسوملا نم هبارضأو

 عم اهتيبلاغ باتكلا زاح ةيزم هذه نا دقتعأو .مالكلا يف لاسرإلاو

 تعبشت نيذللا ..نيخروملا نييبدألا نيلضافلا هيققحم قيفوتو قيثون
 نم ناموري اهف همادختسا قرطو بدألا يف رصعلا حورب اهراكفا

 .فيلآتلاو ثيداحألا يف فادهألا

 دحا ناك هنا اذه يرصبلا مهاربا ةمججرت ماتخ نم انكردأ دقو

 وهف ه88١٠ ةنس يفوت هنا ةمحرتلا انل تدروا امك .اهئارعشو ةكم ءابدا

 ..هرخاوأ كردا دقو رشع يداحلا يرجهلا نرقلا لها نم

 هس 6 -_-

 :ةيربطلا ةرسألا

 لاجر نم اهدارفا رهتشا ةريفو ةقيرع ةرسأ ةيكملا ةيربطلا ةرسألا

 يناثلا ىتح سداسلا يرجحلا نرقلا ذنم ةعباتتم لايجا ةليط ءاسنو
 ..تاحلاصلا تاسردملا تاليلجلا تاملاعلابو « ءالجألا ءالعلاب ءرشع
 رثكأ رهزلاو رونلا رشن باتك يف تامجرتملا تاملاعلا اهءاسن نأ ظحاليو

 ..هيف نيمحرتملا ءالعلا الاجر نم اددع
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 نكو .كلذ يف هانيرجا ءاصحا نم ةجيتنلا هذه ىلإ انلصوت دقو
 وأ ملل نهسيردتب ةوطخلل معلا ةبلطو ءالعلا لّبق نم تادوصقم

 يف ةرشتنملا ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا وأ ثيدحلا مولع يف نيتزاجاب
 .كاذنا ةكم

 حقفب 3 مه مجرتملا نييربطلا لاج رلل هب تمق يذلا ءاصحإللاو

 امأ ..(ه) غلب مهدادعت عومجم نأ انل رْمأ باتكلا اذه يف - مجلا

 .. ءالعلا لاجرلا ددع ىلع ىبرا دقف نمل مجرتملا تاملاعلا تايربطلا ددع

 .مجلا حتفب - ةمجرتم ةملاع ةديس ("8) ىلإ لصو هنإ

 صالخاب معلل نفرصني نك دق ءاسنلا نا ىلع انلدي رما اذهو

 ةودقو ةربع اذه ىفو ..ادوهشم ازورب نزربيو اسوملم احاجن نحجنيف

 نورقلا كلت يف تايربطلا مع زورب لايح ظحالي اممو ..تالعتملا انتانبل

 عم نكو .مالسإلا قالخأو مالسإلا بادآ ىلع تاظفاحم نك دق نبا

 وأ باجحلا نكي مو ةلضاف قالخأو قيمع نيد تاوذ تابجحتم نهملع

 نمل هلاصيإ وأ معلا ليصحت نيبو نهنيب لوحي مالسإلا قالخأب قلختلا
 لين يف بغري نمل َنْرِجُي نكو ءابالطو ءالع لاجرلا نم هقحتسي

 اذه ناكأ ءاوس لصتم دنس اهيف هيدل نوكيل مولعلا ىتش يف نيتزاجا
 لعلو .ةمئاد ةماقإ اهب اهقم ما ةكم ىلإ جحلا مساوم يف ادفاو لجرلا

 ةقالمعلا ةيربطلا ةرسألل َرَّسَي امم يه فراعملا لين يف « ةيجاودزالا» هذه

 نم ريبك طسق ىلع لوصحلا ءاسنلاو لاجرلا نم اهدارفا يف دوسي نا

 لج هللا ءاش نأ ىلإ ءرباك نع ارباك رمألا اذه مهيف السلسم مولعلا

 مع داور اولظ امدعب يرجحلا رشع يناثلا نرقلا يف اوضرقني نا العو

 مالسءالا خيرات يف هريظن لق امم ..ةيلاوتم نورق ةتس ةليط ميلعت ةقلاعو
 .عمجا ةيناسنإالا خيرات يفو
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 : ءامسألا ةلئاتم تاملع تايربط

 تاملاع تايريبط ءاسنل مجارت تدجو نا باتكلا يف يلب رم دقو

 وأ اهيراقت وأ روصعلا لثات عمو تايمسملا فالتخا عم ءامسالا ةقباطتم

 .. اهدعابت

 :نيتيربط نيبنيزل باتكلا يف نيتمجرت يف حضاو كلذ لاثمو

 :يلي ام بسح باتكلا اهجحرت اهالواو

 ركب يأ نب هللا دبع نب دمحا بحملا ظفاحلا تنب ''ابنيز»
 .يربطلا ركب يلأ نب ىلع تنب ميرم اهما .« ةيكملا ةيربطلا ؛ةينيسحلا
 تاينادلبلا » ةئاتسو نيعبراو ثالث ةنس يف ينارفعزلا بيعُس نم تعمس

 ةئاتسو نيعبرأو ثالث ةنس يف يلرح يبا نبا نمحر لا دبع نمو «« يفّلسلل

 اهجوزت .. يفنحلا باهشلل تازاجإو ءراكب ةخسنو .« ةيواعم يلا ةخسن »

 يلعو دمحأو مهاربإ ىضرلا هل تدلوف .ينالطسقلا بطقلا نب دم نيمالا

 .ه١1 .« يناتسجسلا اهنع ىور .دمحو

 :اذكه ةيناثلا ةيربطلا بنيز ةمججرت تدرو هذه ا”!بنيز دعبو

 ةيربطلا ةينيسحلا ركب يأ نب دمحا رفعج يبا يضاقلا تنب بنيز»
 نب رهازو يمشاملا سنوي نع ةزاج!الاب ىورت» :(يماقلا) لاق ..ةيكملا

 اهمع تنبو ء”'ةسيئر اهتخأ خويش نم مهريغو فيصلا ىلآ نباو متسر

 (دمحأ مأ) اهتينكو «يربطلا ىلع تنب باهولا دبع مامإلا تنب ةجيدخ
 .« اهقوف اف عباسلا نرقلا لها نم يهو

 (؟.») ةمححرتلا مقر )١5١( ةحفص (11)

 .(؟.6) ةمحرتلا مقر )١5١( ةحفص (5؟)

 .(5٠١؟) ةمحرتلا مقر )١06( ةحفص (*)



 ملا ؤ/

 مع َةَبْيَع اهئاسنو الاجر يف ةيكملا ةيربطلا ةرسألا تلظ دقلف دعبو
 عقي نا ردني امم ةيلاوتم نورق ةتس ةليط ةميرك ةيضر قالخاو بداو
 معلاو فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةكرب اهنكلو .نامزالا فلاس يف هلثم

 بادآ ىلع نيعونلا الك نم ةماتلا ةظفاحلا عم .فينحلا يمالسإلا

 .نلعلاو رسلا يف هماكحأب كسمتلاو مالسإلا

 :هباتك يف ىكملا ريخلا وبا دادرم هللا دبع فلؤملا انل ددح دقو

 ةرسألا هيف تضرقنا يذلا حخيراتلا هعوضومو ثيدحلا اذه عضوم

 :هلوق اهيف ءاج ةزكرم ةزيجو ةرابع يف ةيربطلا

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ يأ - اننامز يف مهنم دحأ قبي مو :لوقأ»

 نم لب ءروهظلا دالوأ نم - يرجهلا رشع عبارلا نرقلا طساوأو رشع
 .« ةنس نيسمحو ةئام وحن نم ابيرق هلبق

 هلبق وأ رثع يناثلا نرقلا يلاوح ناك مهضارقنا نا اذه ىنعمو

 دحا يربطلا ىلع ةمالعلا لوق دادرم ريخلا وبا فلؤملا دروا دقو .ليلقب

 معلا يف هتناكم ةمظع ىلع تلد ةبهسم ةمجرت هباتك يف مهل نيمجرتلا
 تويبلا مدقأو) :يكملا خيراتلاو يكسملا جرألا هباتك يف لاق ..هاجلاو

 يف ركذ - دهف نب رمع نب نيدلا مجن خيشلا نإف نويربطلا انتعامجج ةكمب
 خيشلا مهنم ةكم مدق نم لوا نا نييربطلا مجارت يف نييبتلا هباتك

 ىسوم نب يلع نب ركب يبأ نبا مهاربإ نب دمج نب ركب وبأ نيدلا يضر
 ..اهدعب يتلا يف ليقو «ةئامسخو نيعبس ةنس يف ليق يربطلا ينيسحلا

 ةاده ءالع ًادالوأ هللا لأسو « يَ ينلا [دجسم] رازو ءاهب عطقناو

 ءالع مهلك اوناكو :لاق ءمهدع مث ءاهقف دالوأ ةعبس هل دلوف «نييضرم

 .بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ىلإ فيرشلا مهبسن نم درسو نيسردم
 متتخاو ..مهضارقنا خيرات نع ًافنآ كل اهانقس يتلا ةلمجلا دروأ مث
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 ةروشنملا ةميقلا تافلوملا يذ ليلجلا خيشلا اذه ةمجرت يف هثيدح

 يفكيو) :ةضرقنملا ةقيرعلا ةيكملا ةيربطلا ةرسألا نع هلوقب ةطوطخلاو

 :(نآ لك يف ىلتت تلاز ام يتلا مهنساحمو مهئانث ركذ

 ةدعب ثيداحأ سانلا امنإف هركذ انسح ائثيدح نكف

 3-0 م 3-3

 :"ايزاريشلا دمحأ

 نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ » يف يبحلا هل مجرتو نيدلا باهش ُهّبقل
 ءابدأ دحأ» اذه دمحأ نأ ىلع دادرملا خيشلا صن دقو ..« رشع يداحلا

 .هل مجرتملا مهنم نوريثك ءابدا ةكم يف ناك هنأ اذه ىنعمو « نالا ةكم

 ولح ء. ظافلألا لزج هرعشو » :لاقف هرعشل ينفلا فصولا اناطعا مث

 ةوالط اهيلع ةيفاقلا ةيميج اهادحا نيتديصق هنم تبثأو « يناعملا

 .هيئراقو هيعماس سوفن زهي يذلا يحلا رعشلا

 : اهعلطمو

 اجالع بحلا انض نم يل ىراام اجاجفلايرقتستسيعلابرو ال
 اجاع ناك ول مهيداَح ىلع ام :الئاق يلاؤس يدجي الو ال

 اجالت بكر هل حال ملك مرغم بح ءربلا وجري فيك

 اجاعزنا داز مهبح نم ةمسن هل تبه نإف عمدلا بكسي

 )١( ةحفص )1١( ةمجرتلا مقر )39(.



 ؟اجاَجَأ داع اندو يفاصل ام ىمحلا ءاَعْرَيب يالخأاي

 يجاد بحلايف نكيب ميدنعم اهتيضق كم لايلو

 اجالبناو انسح راقالا لجخي سعان لازغعك حيلمو

 .بابلألل اهنايب رحاسلا ةصقرملا ةبرطملا ةديصقلا رخآ ىلإ اذكهو

 الأ نيقفاخلا تقبط ةرهش تاذ اهل ةليمزب ينركذت اهنا ركذلاب ريدجو
 يلاو امنزو نم يه يلا (ةيئاحلا) ساحنلا نبأ هللا حتف ةديصق يهرو

 لوقي ..يزاريشلا دمحا رعاشلا هليمز ةخرص هئالخاب ًاخراص اهيف لوقي

 : حتفلا

 ؟حسف شيعلل لهو عجرانل له ابصلا مايأو يالخأ اي

 .نزولاو

 رعاشلا .. يكملا يزاريشلا ةديصق ِق « ميج » ىلإ « يماحنلا نيا ةديصق

 .قلفملا

 هيلإ اهبتك ةديصق ىلع اباوج هنم تناكف هل ةيناثلا ةديصقلا امأ

 :اهعلطمو ..ضرَع ضّرغل ةصالخلا بحاص يلا

 ابقاث كمجنو ادوعسم َكّدَجو ابلاغ كدعس لاز ال نسح ابأ

 ابياطألا يلاعملا يف يوحتو كيدل اهرامث ىَنْحُت ءايلعلا تلاز الو
 ابكاوكلا قافو ىلعألا سلطألا ىلع هليذ رج دق كنم ضيرق يناتا

 ايراحم يفاصتلا دعب نم حبصأو ..هدو ريغت لخ ىلإ ريشي

 (موصعم نب يلع
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 :فيّلعلا دمحأ

 هاوثمو »د هنزخم » وهف » بدأ م اذه دادرملا باتك نكي م اذإو

 يف دقعلا ةطساو مه نييكم '' ءارعش ءايدأل مجارت هيف دجتل كناو

 - فيلعلا نب نيسحلا نب دمحا نيدلا باهش ءالّوه نم ركذأو

 رخاوأ يف هتافو تناك .يكملا مث يندملا مث ينميلا يناندعلا - ًارغصم

 فاحتنا» :هباتك يف يربطلا هحدم (ه5955) ةنس رشاعلا يرجهلا نرقلا

 :كلذ يف (هل عجسو) ةيرعاشلا ةورذ هغلبأو اينس احدم « ءالضفلا

 عجسي الف ءهل عوجسملا نأش ةعفر ىلع ليلد فصولا يف مهدنع عجسلاو

 هب لغتشا ايف ءايلعلا ىلإ اقابس ناك اذإ الإ صخشل روصعلا كلت يف

 دك كوحف نم حولي ام ىلع ءخلا ..ءاطع وأ ةسايس وأ الع وأ ابدأ

 ..(هاحّتلا هاينأ ىلع ؛ةاوّرلا هابنإ) هباتك يف يطفقلا ىلع نبا فسوي

 دع ىف وأ بدأ ف وأ دع يف ةقلابلا ةردشلاب ام يغش ياك يصب اذإ

 فصولا نا ىنعمب ..(هل عجسو) :هرظن يف غيلبلا هفصاو نع لوقي

 نع مالكلا ةغالب يف ةياو حيدملا ومس يف ةياغ وه عوجسملا مالكلاب

 .مهراظنأ يف فوصوملا

 اهالوا فيلعلا رعش نم تاعوطقم ةدع ريخلا وبأ خيشلا دروأ دقو

 :اهعلطمو نع يبلا حيدم يف

 هيدل اب ىنعملان ١ « بيدا »ةغيصو « بدأ » ةغيصل فلؤملا تالاعتسال يعبتت نم يل حولي )١(

 رعش نم ءيشب هعبتا اهدحا ركذ وأ |هركذ الكف ..« رعشلا» ءيش لك لبق وه
 دصقي هلبق امو ليجلا كلذ راظنا يف قلطا اذإ بدألا نا كلذ ىنعمو ..هل مجرتملا

 .معأ هللاو .رشنلا لبق رعشلا هب
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 ىنكسلاو سنألا شحومالإعبرلا امو ةلعت الا تنا الول يحلا امو

 هارتو 2( هرصمو هرصع يف لوحفلا ءارعشلا نم ناك فيلعلا رعاشلاو

 امم :مايألا ثداوح اهنمض يتلا نوديز نب هللا دبع ةديصق ضراعي

 خيراتب ىَنْعَي (خض ناك هنا دب ال رعش ناويد فيلعلا بيدأللو
 ام ىلع - كاذنآ يكملا عمتجملا لاوحأو عئاقولا ليجستو ثادحألا
 ناك نا اطوطخم لازي ال هناويد نأ دب الو .هباتك يف ءريخلا وبا هركذ

 ريشت هرعش حمالمو ؛هرصمو هرصع نيواود ةريخ نم ناك امبرو ادوجوم
 هل رشنلا اذبحو ءهنع بيقنتلا اذبحف .ايعاتجا ارعاش ناك هنأ ىلإ

 يمالسإو يبرعو ينطو ثارتو ةيبدا ةورث هنا ..هيلع رثع اذإ اققحم

 1 .6 باتكلا يف نيعلا ةدام عجار» ءايحاالاو رشنلاب ريدج
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 :جوخ نيدلا ردب

 يفنحلا جوخ هللا ءاطع نب رمع نب نيدلا ردب» :لاقف دادرملا هبسن

 نم اريثك ظفحو أشن ابو .ةكمب دلو ءبيدألا يعملألا ملاعلا يملا

 دجو «اهباستكاو مولعلا بلط يف عرش مث خياشملا ىلع اهضرعو ءنوتملا

 هللا دبع خيشلا :نيثدحلاك خياشملا نم ىلوألا ةقبطلا كردأو ءدهتجاو
 .مهريغو يعلقلا نيدلا جات خيشلاو يلخنلا دمع خيشلاو يرمبلا

 نسح) لثم بتك هيف هلو .هريغ نم رثكا بدألا ىلإ هليم ناكو
 يف لئاخلا رهز » :هامسأ ءالعلا مجارت يف خيراتو (زغللا تايبأ ىلع زمرلا
 حور نم جيرأ مسالا اذه يفو (لئاضفلا لهأ نم نيمرحلا يف نم ركذ

 قوف هنسو «ةرجهلل فينو ٠١٠7١ ةنس ةكمب يفوت .هناحيرو بدالا

 نحر



 سأب ال ًاريطشت مجرتملا اهرطش ةيلزغ ًاتايبأ فلؤملا دروأ دقو ..نيعبسلا

 .روكشلا دبع يلع خيشلا وه رخآ بيدا اهرطش اى هب

 هلو :مهتمجرت يف فلؤملا عسوت نيذلا يكملا بدألا مالعأ نم ناك
 هرثن يف نايبلا مالعا نم لع » ناك هنال ءعسوتلا كلذ يف لماكلا قحلا

 يعفاشلا فاقسلا يولعاب يتيبلا دم نب رفعج ديسلا وهو 2« هرعشو

 مولعلا ليصحت يف لغتشاو اهب أشنثو ه١١١١ ةنس ةكمب دلو .يىتكملا

 يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا ىلعو ءهدلاو ىلع أرقف ءاهيف اريغص

 ددرتلا ريثك ناك اى «بدألاب علوتلا ريثك ناكو « خياشملا نم اهريغ ىلعو

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ) فلؤملا رصع يف ءايحألا هفلخك « ةنيدملاو ةكم نيب

 ..اهب نفدو ةنيدملاب تامو (يرجهلا رثع عبارلا نرقلا طساوأ ىلإ رثع
 داك ىتح رعشلا يف عرب هنأ :لاقو رردلا كلس يف يدارملا هل مجرتو

 مخض روهشم رعش ناويد هلو .(بطلاب) ةراهم هل تناكو « ينتملاك نوكي

 دقو « ةنيدملب ةمكح فراع ديسلا ةبتكم فوفر يف دقار ليمج طوطخم

 هرعش نع لهنملا ةلجم يف ةلسلستم تالاقم تبتكو اماع نيثالث لبق هتأرق

 ليلحتب ًانادزم ..ًاققحم اليمج ارشن رشني نا تينمتو ..نييرثلا هتيرعاشو
 ريدقتلا اذهب ةريدج ةرثلا هتيرعاش نإف ..هرعش ىف هفادهأو هدصاقم

 .ه١8١١1؟ نابعش يف هتافو تناكو ..ميركتلاو

 يبأ ىلعألا هدج ىنكس نم مهتءاج يتيبلاب هترسا ةرهشو هترهشو
 .اهيلإ اوبسنف ميرت ةنيدم برق ةيرق يهو « ةملسم تيبب» ركب

 ءزجلا يف ءراثالا بئاجع هباتك يف ٍيتربجلا نمحرلا دبع هل مجرت دقو
 ةتبثملا هتحرت شماه يف هاركذو باتكلا هققح ام ىلع "07+ ص لوألا
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 .(مجلا فرح) يف

 هرثنو .هنم ةخسن ّيدلو عوبطم روثنم باتك يتيبلا رفعج ديسللو

 فيرثشلا هباتك ىلوتو «تارم ثالث ءاعنص ةنيدم لخدو .فيرظ فيفخ

 ةرازو مث « عبني» :(عبنيلا) هباتك يلوف لاوحألا هب تلقنتو «هترازوو

 ,نانبلاب هيلإ راشي هرثنو هرعش يبرعلا بدالل امامأ راصو «ةنيدملا

 ديسلا ةمججرت "اجلا فرح ةدام رظنا) نابكرلا هلقانتي بذعلا همالكو
 .رهزلاو رونلا رشن باتك نم «رصتخلا» يف رفعج
 :باتكلا ف نورخآ ءابدأ

 نب دم :مهنمو مهمجارت فلؤملا دروا نوريثك نويكم ءابدأ كانهو
 هلو هو53؟ رفص ١١ يف دولوملا يعفاشلا ماقم ماما يربطلا هللا دبع

 :هامس مجعلا ةيمال ىلع حرشو ةيصخشلا لاوحألا يف هقفلا يف باتك

 رفص ١54 يف يفوت .هضعب باتكلا يف درو رعش هلو (مقلا ريرحت)

 .(باتكلا يف مملا فرح ةدام عجار) هال.

 ,لصألا ينيئارفسالا يماصعلا كلملا دبع نب ىيحي ديسلا مهنمو

 ةنس لوألا عيبر رهش يف ةنيدملاب يفوت) .بهذملا يعفاشلا « دلوملا يكملا

 ..(ءايلا فرح ةدام) (عيقبلاب هدلاو ىلع نفدو ه5

 قيقر رعش هل «عامثلا يعفاشلا يكملا يديعصلا ميركلا دبع مهنمو

 :هذه تايبألا ةثالثب يهذلا خيشلا ىلإ بتك ..نسح

 نئسلا دوم يبهذلا ىلع جرع

 .ءزجلا اذه نم )١١3( ةحفص )١54( ةمجرتلا مقر (91)
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 قيش نم يتيحن هيلا لمحاف
 نجلا رهظ همايأ هل تبلق

 يذلا ُتْبَتلا ةماهفلا ةَلْخّرلا
 نلعلاو رئارسلا ف ص شللخأ هلل

 :اهنأب ءاحلا ةنكاسلا ءارلا ةمومضملا (ةّلخُّرلا) ةملك ناققحلا رسف دقو

 لدي امم ةضماغلا ةملكلا هذهل [هريسفت ناكو ..هيلإ ٌَلَحْرُي يذلا ماعلا

 ..(نيعلا فرح ةدام عجار) ليلحتلاو قيقحتلا يف ةيانعلا ةقد ىلع

 يفنحلا يمزمزلا بوهلش دمحا نب هللا دبع ًاضيأ ءابدألا كئئلوأ نمو
 تيب مهو .ةكمب نيرصاعملا بوهلش تيب دج وهو «بيدألا رعاشلا يكملا

 .ةيلزغ تايبأل «نسح ريطشت هل مجرتمللو .ةمزامزلا ةفرح يف ميدق
 اهفصي يتلا ةلحرلا بحاص يكملا يفنحلا يدنهلا هللا دبع مهنمو

 نإ .؟نالا ةلحرلا هذه ىه نباف ..نييكملا دنع ةريهش اهنأب فلؤملا

 دقف وأ ىفتخا امم نوكت نذإ اهلعلف ًائيش اهنع انل الوقي م نْيَقَقَحُمْلا
 اهفلّوم نيبو اننيب ةفاسملا نأ مغرب ءةكمب ترم يتلا ريصاعألا لالخ

 يذلا نرقلا قبس يذلا نرقلا لها نم وه ..ديعبلا دعبلا كلذب تسيل

 تناك دقف يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لهأ نم هنا ةرشابم هيف شيعن

 .. بسحف ةنس ١10 هتافو ىلع ىضم دق هنأ ىنعمب ه٠١١. ةنسب هتافو

 يناو نييكملا نيب ةروهشملا هتلحر ملاعمل عيضملا دعبلاب تسيل ةدم هذهو

 نكت م نا اذه ةكمب ةصاخلا تابتكملا ضعب يف اهنع بقني نا وجرأل
 هللا دبعو ..تاطوطخملاب ةرخازلا .ىكملا مرحلا ةبتكم يف ةدوجوم

 000 .رعاشو ماع اذه يدنلا
 .رمعملا ثدحلا يكملا ءلصألا يمرضحلا ريثكاب يطعملا دبع مهنمو

 بحاصو «لوقنملاو لوقعملا يف كراشملاو ءاهبب ءىشانلا .ةكمب دولوملا
 2 .رداونلاو حّلملا

 نما



 هيلع عمس «يراصنألا ايركز خيشلا ىلع ذملتتو ه 5.0 ةنس دلو

 خيشلا هيوريو ءًاعامس هنع هيوري وهف ءهدلاو ةءارقب يراخبلا حيحص
 هنمز يف ءهل مجرتملا رهتشا دقو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع ايركز

 يف ةديصق هل رعاش وهو .هنم ذخآلل سانلا هيلع محدزاف يلاعلا دنسلاب

 .(نيعلا فرح ةدام) باتكلا ىف تدرو لجو زع هللا ةاجانم

 ه ١08 ةئس ةكمب دلو .ًادلوم يكملا يرهوجلا دحاولا دبع مهنمو

 هلوق هرعش نمو .بأش وهو ه١١١ ةنس يفوت رعاش بيدا وهو
 : الزغتم

 ؟رهاوج يهو دقعلا اذال تلقف اهديجب حال دقعلا تيأر الو

 رهاب وهو يرتشملا لالهلا نيزي ابطاخم اهنم لاحلا ناسل باجأ

 رعاش ةمالعلا هخيش عم هسولج ةبسانمب اهاق ةفيطل ةيلزغ تايبأ هلو
 نم أرقي (ةرونملا ةنيدملاب مّسَد) ةقيدح ىلع هرصع يف ةرونملا ةنيدملا
 ترمو «نيرخالا هتذمالت ضعبلو هل مجرتملل ةجافخ نبا ةناحير باتك

 هرماف «ةءارقلل ةيغصم مهنم ابيرق تسلجو .ودبلا تانب ىدحا مهيلع
 لاحلا ةبسانمل اتايبا ءىشني نأب ًالحف ًارعاش ناكو :«ليلجلا دبع خيشلا
 :لاقف ةنهارلا

 سنألا نم ضاير الإ ٌمَسشَد امو ةيشع انيأر امل '"' مَسَد ىلإ
 سمللا نم لس رعش هدخ ىلع قهارم عورزلاو اهارت ّنأك

 مسا (مم اهدعيب ةثلثملا نيشلاو ةلمهملا لادلا حتفب) مشد :روطسلا هذه بتاك لوقي 00(

 اهنع تبتك دقو ..ةرونملا ةنيدملا يقرشب ةظيرق ةرح يف ةرئانتم قئادح ةعومجمل
 حتفو ميجلا مضب (مشج) :اهمسا لصا نأ ودبيو (ةرونملا ةنيدملا راثآ) :يباتك يف اقيقحت
 يف اهبأدك مشد ىلإ ةماعلا اهفرح مث مهمساب تيمس ءراصنألا نم اهناكس مهو (نيشلا
 .مكلا فيرحت

"1 



 سح الب ادن يقاسلا انل ناكو ةمادم ءانطلا سأك ىلع انبرش

 سأكلانم نويعللولجت ءابهصك اهعانق تحت ءافيه انب ترمو
 سهدلا ىلع سولجلا الإ تبختنا امو ةجافخ نبا نع يورن امل تغصأو

 ..(ًاضيأ باتكلا يف نيعلا فرح ةدام عجار)

 « روكشلا دبع يلع» اضيا مهل مجرتملا نييكملا ءابدألا ءالؤه نمو

 ينوتو اهب أشنو ةكمب دلو (مارحلا دلبلا ءابدا دحا) هنا فلؤملا هنع لاق

 ام هنع لاقو (نسحلا رعشلا مظني ناكو) فلؤملا هنع لاقو ه١. ةنس

 نم مهعيب لهأو هناوخاو هدلاو همظن ام عم هتاموظنم تعمج ول :هصخلم

 .اضيا بيدا نيدباعلا نيز هنباو .اناويد تناكل ءدافحأو ءانبأ

 ةيلزغ تاعوطقم عم فلؤملا اهدروأ اهب سأب ال تاريطشت هلو

 .ىرخا

 .ه٠6١٠١. ةنس يقوتملا ينوتاخلا نيدلا رخف مهنمو

 .ذاخألا لاجلاب لفاح مظنلا قيقر «ةيرعاشلا يوق رعاش بيدأ وهو

 ةرونملا ةنيدملا لهأ لئامش حدم يف اهاق اهادحا ءناوارغ ناتديصق هل

 . مهمركو مهلبنو

 ميدلا نم راس هركاب ضورلاك ملئامث تلاز ال ةبيط لهأ اي

 انل طامأ لزغت وهو .« ةّيِبْرَغ» اهمسا ةيراجب لزغلا يف ىرخألاو

 ضورلاك جاتنالا ةمنمئم ةضايف ةيرعاش نعو ه رعّس ةعور نع ماثللا

 :« ةيبرغ» يف لوقي .عيبرلا لصف يف عيرملا ثيغلا هركاب قينألا

 ةيسدنسلا لئالغلا يف ترطخ امل فقثماك ءارمس بر

 ةيرحس اهفرط لاعاو ع دب الو لوقعلا بلست ةداغ

 ةيكزلا ضايرلا ىلع تقافف ب طرلا لدنَّمْلا نم اهتاذ تلبج

 ةيكسملا اهتاذ نم الإ د ثلاسيلو ٌدننوصغلا يفاهل ام
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 ةيرطعلا اهِساَمنأ نم هنا ققحف ًابيط تممش ام اذإف

 ةيروح اهنا تلق اهتلخ ام اذإف ىهنلا ينم تريح

 : اهنمو

 ةيربلا يف هعنص هللا عدبا امم يهف هلك نسحلا توح

 ةيوسلاب اه ام تاهيهو ي بظلاب تفلتلا دنع اهوهش

 ةَّيِضُم لازت ال سمشلاك يهو تدبت ام اذإ ىفخي ءيش لك
 ةيبرغ تدب اذا ىقبت كل قرشل سمش يأو يرعش تيل

 :ةعيدبلا ةعوطقملا هذه اضيا اهيف لاقو

 ةينسلا يلايللا نم دوقع يف تحالبرغلا نمانل سمش يأ

 ةيهبلا هالح ىف ضورلاب سام ام اذإ ادق بيضقلاك ةداغ

 هيربلل ةربع كلت يف نإ ودبت برغلاب فيكف سمس يه

 « ةيبرغ» لزت /قفألا يف يهف يِسْسَّش ريغ « ةيقرش» سمش لك
 رعاشلا ةمححرت ىلع ناققحلا هعضو يذلا شماملا يف درو دقو اذه

 اضيا هنع ًائيش رثألا ةصالخ يف نا ىلع هيبنتلا «يفوتاخلا نيدلا رخف

 نويكم نورخآ ءارعش كانهو ..(باتكلاب ءافلا فرح ةدام عجار)

 يف « يرثنلا» ال يرعشلا مهجاتنا ضعبل ةيواحلا مهمجارت تدرو
 ةدالقلا نم يفكيف «ةلاجعلا هذه يف مهؤواصحا انعسوب سيلو .باتكلا

 ..نولوقي اك فنعلاب طاحا ام

 اهئابدأو ةكم ءالعب ةصصخم ةيخيرات ةعوسوم باتكلا اذه نإف دعبو

 اذهبو ةماسولا هذه. (ًارصتخم) هاجرخي نا نم هل ناققحملا نّكمَت اهتالاجرو

 رمتسم فوكعو عباتتم رهسو «ةينضم دوهج ةجينن امل ىنستو «عاتمالا
 ةقسنم «ةيؤرلا ةحضاو «نيبجلا ةقرشم ءاذكه اهازربي نا ةساردلا ىلع
 لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو .ةعتمم ةلهس ةباذج مهافملا

 ةئنهتو . ءازجلا ريخ رهزلاو رونلا رشن باتك فلؤم هللا ىزجف .مظعلا
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 اذهب ةريبكلا دوهجلا نم الذب ام لايح باتكلا يققحم نيذاتسألل ةصلخم

 ام ريخ ىلع ابترم اقسنم ةبيشقلا ةلحلا هذه يف باتكلا جرخ ىتح نأثلا

 .ماري

 يراطضالاس و دَقلاَدَّبَع



 روطشم يف فلؤملا

 .ها١١؟48م ةنس ةمركملا ةكم يف دلو

 ةمالعلا نعو ءدادرم ريخلا يأ دمحا خيشلا هدلاو نع ماعلا ىقلت

 ةكمب ةيتلوصلا ةسردملا سسؤم ءيوناريكلا هللا ةمحر دمحم خيشلا

 .مارحلا دجسملاب سردملاو

 مولع 5 ةصاخو . مولعلا عيمج ِق ةليوط ةدم هللا ةهحر خيشلا مزال

 مرح لا ءاملع سورد تاقلح رضح اك هقفلا لوصاو ةفسلفلاو قطنملا

 . ىكملا

 .افصلا باب قاور يف هتقلح

 .«قالخألا ثمد ء.ةينبلا فيحن ءةماقلا ليوط هللا همحر - ناك
 . ًاعضاوتم

 خيراتلاب عساو مالإ هل ناك ةينيدلا مولعلا نم هعلضت بناج ىلإ
 .لاجرلا مجارتو

 نيح ىلإ يلع نب نيسح فيرشلا دهع رخاوأ يف ةكم ءاضق ىلوت
 .ه “#١ ةنس فكئاطلاب هتافو

 اهب نيسردملا ءالعلاب صاخلا .ةكمب ةيتلوصلا ةسردملا فيشرا نم تامولعملا هده انصخ

 .رابجلا دبع رمع خيشلل « مجارتو ريس » باتك نمو .اهنم نيج رختملاو
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 .ةّمألا دحا ناكو ءمرحلا ءابطخ ةخيشم ىلوت «

 حلاص دم نب ناهلس نب حلاص دمع نب هللا دبع نب دمحا خيشلا هدلاو

 هريغو هدلاو ىلع همولع ىقلتو ه١؟6و ةنس دلو دادرم دمحم نبا

 ءابطخلا ةخيشم ىلوت مث ءًاسردمو ًابيطخو ًامامإ ناكو ءالعلا نم
 ماع يف يفوتو ه99١١ ماع ىلإ اهب ثكمو ها١؟9* ماع

 اها "م

 يف لضفلاو ملعلاب اهاجر نم ريثكلا رهتشا ةقيرع ةرسا دادرم ةرسأ
 ..ةمركملا ةكم

 نير



 تفلؤللا ةمدََقُم
 د

 نيح لك يف ةناعتسالا هبو حميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ريغتي ال يذلا كلملا ثراولا لوألا ءرخآلا يقابلا ميدقلا هلل دمحلا

 ءاوس سانلا مهب كلسف :«مالسالا ءالعب ملاعملا رانا يذلا «لوحتي الو

 الإ هلإ ال نا دهشاو :«ماظتنالا لاك مهاده رونب مهل لصحو ؛ليبسلا

 دارأ وأ ركذي نمل ةفلخ راهنلاو ليللا لعج يذلا# هل كيرش ال هدحو هللا

 نا دهشاو .اروفغ اهحر هدابعب لزي ملو ناميالا ىلإ انادهو . «اروكش

 .ركذو بقانملا مظعأب فصو قولخم فرشا هلوسرو هدبع ادمحم انديس

 ىلعو لَو . رمأ امل ةمألا حصنو ةنامألا ىدأو لئامثلا زاح لوسر لمكاو

 .ةيلعلا بترلاو ةيماسلا تاجردلاو «ةينسلا تاماقملا يوذ هباحصاو هلآ

 ءهبادآو هننس مهدعب نم ىلا اوهناو .هراوناو هءاوضا اوسبتقا نيذلا

 لامكلا تافصل نيزئاحلا رابخالا ةاور هعابتاو .هراثاو هننس اوفتقاو

 امالسو ةالص .رتافدلاو سورطلا مهبقانم نساحمب تنيزت ام .رخافملاو

 .لاصآلاو روكبلاو روهشلاو نونسلاو مايالا تبقاعت ام نيمئاد

 زوفلا هنم ىجارلا ىلاعت هللا ىلا ىرولا رقفا لوقيف ..دعب امأ

 دم نبهللا دبع نيريخلا يبا دمحا نيهللا دبع نسحلا وبأ .داشرالاو

 لزأ مل ينإ - يكملا يفنحلا دادرم دمحم نب حلاص دم نب نايلس نب حلاص

 هللا دلب لضافأ :نيحلاصلا ءايلوالا راثآو « ءالعلا رابخأ ةعلاطمب اعلوم
 نم هب نفد نمو .نيدنسملا ةّئألا نم هب رواج نمو «نيمألا ىلاعت
 ىلع مهعجضم نتاهلا هناوضر ضيفب يىلاعت هللا ىقس «نيدفاولا ءالجألا

 نذر



 .ماظنلاو راثنلاو فيلآتلاو تاماركلا نم مهل ام عمج يف اكمهنم .ماودلا

 دق ناكو .ةديجملا لئامثلاو .ةيكازلا قالخالاو ءةديمحلا ةيضرملا ةريسلاو

 سورطلا هفئاطل نساحمب نسحتو .قارو افص ام كلذ نم ىدنع عمتجا

 ءادتبا نم فيلأتب مهدرفا نا يرطاخ يف جلتخي ناكو .قاروالاو

 مدعو ةعلاطملا ليهستل ءنوميملا رشع عبارلا نرقلا اذه اننرق ىلا نورقل

 ةرسع .باتكب عمجت مل ةقرفتم مهمجارت نا امل .ةعجارملا موري نم ةمآس

 هقوتتي فيرظ نف ء.رابخالاو خيراتلا نف نآأب الع بالطلا ىلع ذخألملا
 ةيكزلا هبتك ةعلاطم تناك نا مرج ال ذإ فيطل ملس عبط يذ لك

 يحتلاو ةيدرلا ةئيسلا لالخلاو ةمومذملا لاصخلا نع يلختلل ةجتنم
 نكي مل ولو .ةفينملا ريسلاو لئاضفلا نساحمو :ةفيرشلا ةيكازلا قالخألاب
 جهانم كلس نمب ءادتقالاو ىضم نمي رابتعالا الا دئاوفلا نم هل

 زوفلا - تاجرد ىلإ يسأتلاب ءرملا ةروريصو .اضرلاو لضفلا

 ةرثكل يلع كلذ رست الو .ايفاكو اعنقم كلذ ناكل .ايقار
 دعب هلمش تتشتو .عايضلا ةينم هتعمج ام مرتخت نأ تفخو يدل لاغشالا

 ًاذخآ ءرضاحلا اذه اننمز ىلا رشاعلا نرقلا لهأ مجارت عمج يف نالا

 .كرتي ال كردي ال ام محب

 ىلاعت هللا ءاش نا عرشأ .تدصقو هيلإ رطاخلا حنج ام رسيت اذاو

 دبع خرؤملا ظفاحلا هلقن املو .لضافالا لفاحم ةيدنأ اهب ىلحتتو .لثامالا

 نع هدلاو نع «ةرخافلا ايازملا وذ « يمشاهملا يكملا دهق نب رمع نب زيزعلا

 ةداعس تامالع نم ءالضفلا رابخأ رشنب لاغتشالا نأ نع يقرويملا عماجم

 روصقلاب يرارقاو ريطخ رمألا اذه نأب يملع عم «ةرخآلاو ايندلا

 .ريصقتلاو

 رداقلا درع ديسلل » رباكالا تايفو» باتك نم اه ىعمجو

 ني



 ىلع بترملا يفنحلا يكملا نيدلا بطق ةمالعلا خيراتو .سورديعلا

 بيطخلل عماجملا جاتو «يفنحلا يجافخلا ةمالعلل ءابلالا هناحيرو .نينسلا

 روكذملا هدلاول ام هيف عمج : يكملا يكلاملا نيدلا جات يضاقلا نبا دمحا

 .هريغل وه ام ضعبو رثنلاو مظنلا نم

 ةفالسو .يبحلا ةمالعلل رشع يداحلا نرقلا نايعا يف رثالا ةصالخو

 لهأ مجارت يف اياوزلا ايابخو يكملا موصعم نب يلع ديسلا بيدألل رصعلا
 عرشملاو : يكملا يفنحلا يميجع نسح خيشلا ةمالعلل ايازملاو تاماركلا

 «يكملا يعفاشلا يلشلا دمع ديسلل يولعاب لآ ةداسلا بقانم يف يورلا

 ةيربلا ءابنأو .ىكملا ىعفاشلا يربطلا نيدباعلا نيز مامالا ةركذتو

 نيدباعلا نيز ديسلا دلاو يربطلا رداقلا دبع مامالل :ةيربطلا مجارتب
 روكذملا يربطلا رداقلا دبع نب يلع مامالل يكسملا جرألاو ءروكذملا

 ةنس يفوتملا يلوبمالسالا ىلجلا بتاكلاب فورعملا لضافلل نونظلا فشكو
 ديسلل رشع يناثلا نرقلا نايعا مجارت يف رردلا كلسو ءه

 لهأ نم نيفيرشلا نيمرحلا يف نم ركذ يف لئاخلا رهزو يدارل
 ناويدو .يكملا يفنحلا جوخ رمع نبنيدلا ردب بيدالل .لئاضفل

 يراجنسلا يلع خيشلا خيراتو سورديعلا نمحرلا دبع ديسلا بطقل
 خيراتو .(مرحلا ةالوو ةكم .رابخاب مركلا حئانم) ىمسملا يكملا يفنحل

 رايخالا مجارتو راثالا بئاجع ىمسملا يتربجلا نمحر لا دبع خيشل

 مالغ ديسلا دنحلا ناسح فيلات ناتسدنه راثا يف ناجرملا ةحبسو

 نع رابخالا يف دوجولا ةخسن خيراتو ءيدنهلا يمارجلبلا دازآأب فورعملا
 بترملا - ىكملا يفنحلا ةليقع نبدمم ةمالعلا ثدحملل دوجوملا لاح

 بتكي مل .تام نم ركذ يف تامحرلا ليزنت خيراتو « نينسلا ثداوح ىلع

 ناطقلا تيب نم صخشل هنا ءابدالا ضعب :ينربخاو هيف همسا هفلؤم

 اعراش طقف تايفولا ركذ ىلع هيف رصتقا .نيريهشلا لضافالا نييكملا

 ءالعلا ةافو هيف اركاذ رشع يناثلا نرقلا ىلا نورقلا لوأ نم هيف
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 ةالو خيراتب نمزلا ءالضف فاحتا باتكو .نادلبلا رئاس نم نايعالاو

 خيراتو : يكملا يعفاشلا يربطلا لضف نب يلع نب دمع مامالل نسحلا ينب
 يذ لوالا كلملا دبع ةمالعلا نبا نيسح نب ىماصعلا كلملا دبع ةمالعلا

 تالحم يف ةباصالاو .يكملا يعفاشلا ةديفملا فيناصتلاو ةديدعلا فيلاتلا

 خيشلا ثدحملل ةعومجمو .يكملا يعفاشلا عامشلا سيردا خيشلل ةباجالا

 بحسلاو .مهل مجرتو مهخويشو هخياشم اهيف عمج يفنحلا يدنسلا دباع
 ديمح نبدمحم خيشلا مالا بيدالا يتفملل ةليانحلا تاقبط يف ةلباولا

 ىف ةيهبلا دئاوفلاو يكملا نالحد دمحا ديسلا خيراتو .يكملا يلبنحلا

 ام كلذ ريغو .يفنحلا يدنهلا يونكللا يحلا دبع خيشلل ةيفنحلا مجارت

 .نايعلاب هتطبض اممو .تاقثلا لضافالا نم مهريغو يخياشم نع هتيقلت

 تازاجالا يف رطسو بتكلا شماوه ىلع موقرم وه امم هيلع تفقو امو

 نرقلا نم ةكم لضافأ مجارت يف رهزلاو رْوَنلا رشن :هتيمسو تابثالاو
 مجارت يف نونكملا رخافلا ردلا :وأ - رشثع عبارلا نرقلا ىلا رثاعلا

 .« نورقلا سمخلا لضافأ

 ىلع هذخأم لهسيل مجعملا فورح ىلع ديرفلا باتكلا اذه تبترو
 ..ديفتسملاو عجارملا

 هنمو دوبعملا ضيفملا كلملا نوعب دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو

 ءادتبالا يل رسيب نا ىلاعت هلأسأو "'لوصحو دادسلاو قيفوتلا
 ..ماتتخالاو

 ) )1١دارملا لوصح » دصقي هلعلو انيدل يتلا ةخسنلاب ضايب «.

 نك



 فلالا فرح
 «اه ١.الثا دا ٠.٠ ةملس وبأ مهاربا» - ١

 مهتيبو «ةملس يبأب ريهشلا « يكملا يفنحلا ءدمس نب ىسيع نب مهاربا

 ةيشاح اهنم «ةقئاف ةليلج تافنصم هل ءريبكلا مامالا «ةينكلا هذهب رهش

 ةمرح يف ةلاسرو ؛رئاظنلاو هابشالا ىلع ةيشاحو :ينيعلا حرش ىلع

 ىلص نم مح يف ةلاسرو ءمرحلا يف لخادلا ماعنلا ضيبل ضرعتلا

 يف يبحلا لاق ءةبعكلا ناكرا نم نكر ةهج ىلا مامالا ىلع ًامدقتم

 يف ايرحتم «بهذملا عورف ىلع اعلطم اهيقف امامإ ناك» ''؟رثالا ةصالخ
 ناهدلا مهاربا ةمالعلا نع ذخأو .ةكمي هأشنمو هدلوم .انّيد «ىوتنفلا

 يرصبلا محرلا دبع نيرمع ديسلا سورد هليق رضحو «ءحجرخت هبو

 باسحلاو ضئارفلا ذخأو «يدشرملا نمحرلا دبع خيشلاو يكملا يعفاشلا

 ريبكلا مامالا نع ريسفتلاو ثيدحلاو :يكملا هاشداب قداص ديسلا نع

 عبار ةكمب يفوتو ءةكم لهأ نم ةعامج هنع ذخأو :نالع نب ىلع دمس
 .هالعملاب نفدو ه 1١7 ةنس ناضمر رهش رشع

 ةثا ناكو» :يكسملا جرألا هخيرات يف يربطلا يلع خيشلا لاق

 - اليلق رشع يداحلا هنمز لبق يأ - كلذ لبق يفنحلا ماقمب ةيفنحلا
 مهتيبو «نييراخبلا ةداسلا تيب مهمدقأف ,رافنا ةعبرأ ىلع نوديزي ال

 .اننامز يف السن نآلا مهل معأ مل تلق يهتنا ةملس يبا خيشلا تيب

 (لاق نأ ىلإ) لصألا يسلبارطلا يكملا :هلوقب جوخ خيشلا ةمجرتو
 ىلوت هناو «هيلع ىنثأو هخيرات يف ىبطقلا هركذو .ةملس وبأ دمحم هّدجو

 يفوت هناو «يراخبلا دم مامالل ًاكيرش «ةفرشملا ةكم ىفنحلا ماقملا ةمامإ
 .ه ه8 ماع ىلوالا ىداج © ءاعبرألا موي

 .فلؤملا هركذ اع تارابعلا يف فالتخا دجوي 88/١ رثالا ةصالخ يف )١(

 نو



 «اه ١ .ا/لا/# ا .٠ يسنالا مهاربا» - *؟

 لغتشا (لاق نأ ىلإ) عرابلا لضافلا وه :جوخ خيشلا لاق ,«فيرثلا

 لك معأ نع ذخأيو برغلا دالب يف لقنتي لزي مو سوس دالبب معلاب
 نم هخوش نم عمجو « هخحوسر معلا ِق تسثو « هخويش ترثكو ءهدلب

 نأ ىلا اهب ماقأو ةكم ىلا لحر مث ءاليلق اهب ماقأو رصم ىلإ لحر مث
 نفدو فلالا دعب نيعبسو عبس ه ٠١1 ةنس مارحلا مرحن ةرغ يف تام

 . ىهتنا .ةالعملاب

 :هلوقب اياوزلا ايابخ يف يميجعلا نسح ةمالعلا هل مجرت دقو

 وأ نيثالثلا دودح يف برغملاب دلو «ةيبدألا نونفلا خيش انبحاص
 ..هاذعب

 ثلاث نع اهحبص رفسملا نينثالا ةليل هتافو تناكو :(لاق نأ ىلإ)

 ىهتنا ةالعملب اهحبص نفدو فلألا دعب نينامث - ه8. ماع مرحم

 .راصتخاب

 «اهأا .ءمموا لا ل بيرغاب مهاربا» - *

 ةدجب دلو ءلماعلا ملاعلاو ءلضافلا خيشلا وه :جوخ خيشلا لاق
 ىلا داع مث ؛نيتنس اهب ماقأو رحش ىلا لحر مث ءريغص وهو هوبأ تامو

 يف ريشقاب هللا دبع خيشلا مزالو ءهل درجتو ءمعلا بلطو ءاهنطوتو ةكم

 مزالو «يلبابلا دمع خيشلا انخيش سورد رضحو «هب هقفتو هسورد

 ءهخويش لج هزاجاو «ةيبرعلاو ثيدحلا يف .يبرغملا دمحم نب ىسيع خيشلا
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 ديعس نب هللا دبع هخيش لحم يف مارحلا دجسملا يف سيردتلل ردصتو

 ناكو ةبلطلا دافاو ءروكذملا هللا دبع نب ديعس خيشلا توم دعب ريشقاب

 يف هريغ نم دشأ هقفلاب هؤانتعا ناكو ءديج ظفحو نسح ىمهف اذ

 لاح ىلع وهو جوزتي ملو ءاهتهازنو ايندلا يف ادهاز اعرو ناكو « مولعلا

 نيرشع نماث ةالعملا يف يولعاب لآ ةطوحب نفدو ةكمب يفوت نأ ىلا ضرم
 ..ىهتنا .فلالا دعي نيناث ه٠8١٠١. ةنس ةدعقلا ىذ

 «اه ١١م4 د .. يرصبلا مهاربا» - 3

 ممحرلا دبع ديسلا نبا رمع ديسلا نبا دمحم دبيسلا نبا مهاربإ

 ةعامج ىلع أرقو أشن ابو ةكمب دلو .يعفاشلا يكملا ينيسحلا :يرمصبلا

 نم ةدابعلل غرفتو «يراصنالا لام لا نبا يلع خيشلا مهنم اهئالع نم

 ةينام ه ٠١88 ةنس نابعش نم فصنلا ةليل يفوت نأ ىلإ مايقلاو مايصلا
 نسح رعش هلو هدج ةبرت برقب ةالعملاب نفدو ةكمب فلالا دعب نينامثو

 .لئاخلا رهز نم ىهتنا

 «اهه9.١ؤ86 7 6. م يريب مهاربا» - 0

 ةكم يتفم .يريب نبدمحا نبدمحخ نب دمحا نب نيسح نب مهاربا

 يف رحبت نمو «نيروهشملا مهئالعو ةيفنحلا ءاهقف رباكأ دحأ .ةمركل

 .ىوتفلا ملعب درفناو لئاسملا ررحو .ماكحالا لقن يف ىرحتو مولعل

 ةعلاطم ىلع كاهنالا يف ةيلعلا ةمهلا هل ءرثد ام ملعلا رثام نم ددجو

 عمجلاو «قرفلا ةفرعمو لاغتشالا يف تاقوالا فرصو «ةيهقفلا بتكل

 دبع مالسالا خيشو «يريب نب دمج ةمالعلا همع نم ذخأ :لئاسملا نيب

 ذخاو «لامجلا نبا ىلع ةيبرعلا يف أرقو ءاهريغو يدشرملا نمحرل
 ةزاجالاب هل بتكو « خياشملا نم ريثك هزاجاو ءنالع نبإ نع ؛ثيدحل

 ءهقفلا يف هرصع ديرف راص ىتح دهتجاو ءرصمب ةيفنحلا خويش نم ريثك

 م



 نب نسح انخيش مهنم ءالعلا نم ًاريثك زاجاو «ةسايرلا هيف هيلا تهتناو
 نيدفاولا نم اريثكو ءونيح ناهلسو «ناهدلا نيدلا جاتو « يميجعلا يلع

 فيرشلا ةكم ةفارش ىلوت امل اهنع لزع مث «نينس اهءاتفا ىلوت ءةكم ىلا
 ,ةفلالا مدع نم يبرغملا ناهلس نيدمحمو مجرتملا نيب ناك امل 'أتاكرب
 ءهب ةطونم تاكرب فيرشلا ةلود لوأ يف نيمرحلا رومأ تناكو

 .ددعلا ةبترمل ظفاحلا رفصلا ةلزنمب فيرشلاو

 «سانلا نع كلذ دعب عطقناو هتايح يف تام :بيجن دلو هل ناكو
 لئاسرو تافلؤم هلو .ريرحتلاو ةعلاطملاب لاغتشالا يف ّدحب وه كلذ عمو
 ةدمع اهامس رئاظنلاو هابشالا ىلع ةيشاح :اهنم نيعبس ىلع فينت ةريثك

 .نيدلجم يف نسحلا نب دمج ةياور ًاطوملا حرشو .رئاصبلا يوذ

 ةمحر الملل ريغصلا كسنملا حرشو مساق خيشلل يرودقلا حيحصت حرشو

 يف ةرمعلا زاوج يف ةلاسرو ءدئاقعلا يف ةنحشلا نبا ةموظنم حرشو .هلل
 يف ةلاسرو «لوسرلا لال ةقدصلا عفد يف لولسملا فيسلاو ءجحلا رهشأ

 اذا ديصلا ضيب يف ةلاسرو .ةبقعلا ةرمج يف ىرخأو ءدابزلاو كسملا

 مدع يف ةليلج ةلاسرو .دهشتلا يف ةراشالا يف ىرخأو ءمرحلا لخد

 اهيلع هل ظرقو - خورف يكم هيرصع ىلع هيف در - قيفلتلا زاوج
 دمحأ باهشلاو يراقنملا رمع نب ىيحي مالسالا خيش مهنم ءالعلا نم ةعامج

 يف هتدالو تناكو «تاريرحتلاو فيلآتلا نم كلذ ريغ هلو يرهوجلا

 رثع سداس دحالا موي يفوتو فلاو نيرشعو فين يف ةرونملا ةنيدملا

 دجسملاب هموي رصع هيلع ىلصو فلاو نيعستو عست ه99١٠ ةنس لاوش

 ..ىهتنا اهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا ةبرت برقب ةالعملاب نفدو ءمارحلا

 ةصالخ) ه١.٠م“ ةنس ةكم ىلع مهاربا نبدمم نيتاكرب ففيرشلا ةيالو )١(

 .(58/ حج مالكلا



 نيعستو تس ةنس يفوت هنأ يكملا جوخ خيشلل ردبلا مجارت يفو

 ىمسملا يأ ريغصلا كسنملا حرشو !''ةصالخلا بحاص لوقو .ىهتنا فلاو

 ىلاعت هللا نم وجراو هيلع ةيشاح فيلأت يف تعرش دقو ءريدقلا داشراب

 :كسانملا ماكحا يف كلاسلا ةدع :مجرتملا فيلآت نمو لوقا .اهماقا

 نم عضاوم ىلع رينملا ريبعتلاو ءماكحلا لئاسم تاهب مالعالا مالعاو

 ىلع ةيكملا دئاوفلاو ءروكذملا مالعالا مالعا حرشو ءريغصلا كسنملا حرش

 ىلع تقولا باون نم مح نم ىلع بئاصلا مهسلاو) ةيسدقلا دئاقعلا
 ةلاسرو ؛ ءاسنلا فص فلخ لاجرلا ةالص زاوج مدع يف ةلاسرو (بئاغلا

 يف فلاؤملا لوقلاو ىولبلا اهيف تمع لئاسمو .« فلاخلاب ءادتقالا كح 5

 زاوج يف دينعلا لوقلا درو «ىلوالا ريغ يهو فلاخلاب ءادتقالا كح

 ليبس ةلظب يلصي نم مكح يف ةلامرو ديعلا يف فلاخناب ءادتقالا

 ,ةرافلا هيف تتام دقو نهدلا كح يف ةرابعلا نيسحتو .دارم ناطلسلا

 .اهحرشو ةالصلا ضئارف يف ةلاسرو .ةين الب ءوضولا ةحص يف ةينمالاو

 عفر مكح يف ةعباتتملا لوقنلاو ءرهجلا دح ةنابا يف رجالا ليصحتو

 - دهشتلا يف ةراشالا مح يف ةلاسرو :ةعبارلا يف دعقي مو هسأر مامالا

 ىربك ناتنثا هل مجرتملا نال ةصالخلا بحاص اهركذ يتلا ريغ يهو

 لمالا غيلبتو «مالعالا عم ةالصلا ةحص نايب يف ماياالا عقرو :(ىكرغصو

 يف ةلاسرو .ديلقتلا مح يف ةلاسرو .لمعلا دعب ديلقتلا زاوج مدع يف

 بحاص اهركذ يتلا هتلاسر حرشو ؛ةمذلاب نامضلاو بوجولا قلعت ىنعم

 ماما نبا ريرحت نم قيفلتلا ةلأسم حرشو قيفلتلا زاوج مدع يف ةصالخلا

 رصق مكح يف ةلاسرو ءرفسلا يف ةالصلا ريخأتب صخرتلا يف ررضلا عفدو
 .ةعمجلا دعب عيرالا ةالصلا ّح يف ةعمللاو ةدج قيرط يف ةالصلا

 )١( رثألا ةصالغ 1/١و.

6١ 



 لح مح يف ةلاسرو .ةعمجلا بيطخ فالختسا زاوج مدع يف ةعتملاو
 يف ىرخا ةلاسرو ءةالصلا طاقسا مح يف ةلاسرو .ةربقملا ىلا ةزانجلا

 ملسملا ةزانجل ةبجاولا تاهملاو ىلوالل ةرياغم - ةزانجلا لمح مكح
 دارملا يف كنضلا ةلازاو تاومألل باوثلا لاصيإ يف ةلاسرو «ةرضاحلا
 .جحلا رهشأ يف يكملل ةرمعلا ةيعورشم ةلاسر حرشو .كشلا موي نم

 دصق نمل ةليحلا لاعتسا يف ةلامرو «يبصلا مارحا خسف يف ةلاسرو
 ماكحا يف ىنملا غولبو .ىنمبي ءانبلا مح يف ةلاسرو .تاقيملا ةزواجم

 ثيداحالاب فاحتالاو ؛رئابكلاو تاعبتلل جحلا ريفكت يف ةلاسرو «ىنم

 ةلاسرو ةجوزلل هلعف غوسيو بجي اهف ةجهملا لذبو «فاوطلا يف ةدراولا
 :ةدتعملا قالط يف ةدعلاو ىلوملاو ةجوزلا ديب قالطلا لعج مح يف
 قالط قلع نم يف ةلاسرو ةءاربلا ةحصب قلعملا قالطلا كح يف ةءارالاو

 مح يف ةلاسرو «ىنكسلا ةنؤؤمو ةدعلا ةقفنو رهملا نم ةءاربلاب هتجوز

 طوقس نمز يف ةنابالاو رقعلا ىنعم يف ةلاسرو ء حيرصلا قالطلاب عقاولا
 يف مح ةلاسرو .ةناضحلا يف ةلاسرو «ةنادتسملا نود ةضورفملا ةقفنلا

 مح يف ةلاسرو .فيرشلا ديسلا هيلع قلطي نم يف ةلاسرو « ءاربتسالا

 يف ضرعلا عفدو .ةحضوملا ةلاسرلا داسف يف ةلاسرو :ةفيرشلا دلو فرش

 ةقرافملا نم جوزلا ثرا مدع يف ةلاسرو .ضرغل لمتحلا دييقت مكح

 ةلاسرو « ءانثتسالا ىعداو قلط اذا اهف ةلاسرو «ةنعلاو بجلاب ضرملاب
 ةلاسرو فاقوالا لئاسم تاه فاحتالاو ةبذاكلا نيميلا يف ءانثتسالا يف

 .ماوقلا لزع ةحص مدع يف ةلاسرو بزعا ناك نم ىلع فقولا مكح يف
 يف تانبلا دالوا لوخد مدع يف ةلاسرو مولعملا طوقس مدع يف ةلاسرو
 غارفلا مح يف ةلاسرو ةمسقلا ضقن يف ةلاسرو دالوالا دالوا ىّمسم

 عفرو «ةنامالاو ةدعلا عيب كح يف ةلاسرو لادبتسالا كح يف لالدتسالاو

 يف رارضالا عفرو ء«يفريصلا نامض مدع يف ةلاسرو ضبقلا مح يف ضبقلا
 يف ةلاسرو ءرارقالا داسف يف ةلاسرو ءرارقا ءاربالا لوبق ناب لوقلا در
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 ماسقأ نايب يف ةلاسرو .لاملا ذخاب ريزعتلا مح يف ةلاسرو ؛ككسل

 « ةييرغلا ظافلالا حاضيا ِق ةلاسرو ديلا ىوعد ّح ٍِق ةلاسرو « ةوُسرل

 سبل ةهارك يف ةلاسرو «برعلا ةريزجو زاجحلا ضرا يف برالا غولبو

 لوقلاو ةقدنبلاب ديصلا زاوج يف ةلاسرو :مادهنالاب ةرجأتسملا رادل
 نايب يف بهذملا زارطلا راصتخاو .رفز لوقب هيف يتفي امف يف رهزأل

 نال ةرياسملا حرشو « سايقلاو ناسحتسالا ىلعم ٍِق ةلاسرو . يفنحل

 .حاضيالا حرشو ىواتف هلو يواهشلا كسنم حرشو ماهل

 ىلع ال ةئاملا ىلع فونت ىرت اك يهو هفيلأت نم هيلع ترثع ام اذه

 لاق امناو اهيلع فقي مل هلعلو رثالا ةصالخ بحاص هلاق اك نيعبسلا

 .امل هعامس ركذب كلذ

 ةرايز مايأ يف ةنيدملب دلو :هلوقب يميجع نسح خيشلا هل مجرتو
 دمحم خيشلا سورد رضحو ةكمب أشنو نظا اهف :نيرشعلا دودح يف هيبا

 ,يبرغملا ريصقلا ركب يبا خيشلاو «يدشرملا دما يضاقلاو «نالع نب يلع

 يف لخادلا ماعنلا ضيب لكأ لح يف ةلاسر فلاو . ىسيع خيشلا انخيشو

 ةلاسر فلا هنوكل .ةملس يبا نب مههاربا خيشلا ةراغلا هيلع نشف :مرحلا

 بحاص هتقفاوم ىلا عجرف هعم قحلا رهظو ءهل ضرعتلا ةمرح يف

 نالطب يف ةلاسر فلأو ءهنع ىنغلب ام ىلع نينس دعب نكل ةمرتلا

 خيشلا كلذ يف فلأو ءراصعأ ذنم نم قلخ هتحصب لاق يذلا راذعالا

 ةمجرتلا بحاص ىلع درلل ىدصتو «ةلفاح ةلاسر يدشرملا نيدلا فينح

 هلاق ام رخآ ىلا همالك هيلع ضقنف ينورزاكلا فيفعلا هللا دبع خيشلا
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 «اهه١١ 1١" لل . بيطخلا مهاربا» - 5

 نبدمحا نبنيدلا سمس دمخ خيشلا نبا بيطخلا مههاربا خيشلا
 لاق .سردملا يفنحلا يكملا مث ءلصالا يمورلا دمح نبدمحا نبدمخ

 ناك .لماكلا هيبنلاو لضافلا ماعلا :هتجرت يف تامحرلا ليزنت » بحاص

 لهأ نم .بهذملا يفنح اهتمئاو ةفرشملا ةكمب ءابطخلا خيش هللا همحر

 .فاوطو ةدابع ريثك هل ةالصلا نم مدق ىلع ناكو .للجي مظعم تيب

 نيتسو دحاو ه١3١١ ةنس يناثلا عيبر رهش يف ىلاعت هللا همحر يفوت

 .ةالعملاب نفدو ةمركملا ةكمب فلاو ةئامو

 «اه ١١م" - 0 ناهدلا مهاربا» ل و7

 خيشلا :جوخ خيشلا لاق «يفنحلا يكملا ,ناهدلا ناثع نب مهاربا

 .اهيف هتلالج ىلع عمجملا «ةينيدلا مولعلا يف ىتفملا هيقفلا ةمالعلا مامالا

 هقفلا ذخاو ءأشن ابو ةكمب دلو .ةيلقعلا مولعلاب هتطاحاو هرحبتو

 ذخاو عفتنا همولعبو حرخت هبو .يخلبلا هللا دبع خيشلا ىلع ةيبرعلاو
 «نالع دمحا خيشلا هللاب فراعلا نم ركذلا ىقلتو ةقرخلا سبلو «قيرطلا

 قافو رباكالا نم هريغو هللا ةغيص ديسلا نع ذخاو ةريثك نينس همزالو

 هنع ذخاو ىعسملا ىلع ةفرشملا اغأ مارهب ةسردمب سيردتلل ردصتو هنارقأ

 ناكو ؛«ةملس وبأ مهاربا خيشلا مهنم ءنايعالا ءالعلا نم ريثك ملعلا

 ىنأ اذا ناك هنأ كلذ ةلمج نمو ءامل اعيطم «هيدلاول ربلا ريثك مجرتملا

 عجرو .اهاضقو هسلجم نم ماق ءسردلا يف وهو ةجاح يف هيلإ امهلوسر
 هل تفقو ىهتنا فلالا دعب نيسمحو ةثالث ه٠١٠١* ةنس يفوت سردلل

 قيل



 يكلاملا نيدلا جات خيشلا ةلاسر ىلع اهب ادار ةمسقلا ضقن يف ةلاسر ىلع

 .كلذ ىف

 «ها90١١ - 1١١١٠١ يمزمزلا مهاربا» - م

 «سّيرلا مالسلا دبع نبافيطللا دبع نبدمم نب مهاربا خيشلا

 بئاجع هخيرات يف يثريجلا ةمالعلا هل مجرت ؛« يعفاشلا يكملا يمزمزلا

 ركذلا ريهشلا دقتعملا حيصفلا مامالا :لاقف ءرايخألا مجارتو راثالا

 نبا نم عمسو .«فلاو ةئامو رشع ةنس ةكمب دلو «نيمالا هللا مرح تقم

 ءاطع خيشلاو .يرصبلا ماس خيشلاو ليقع دمحا نب رمع ديسلاو «ةليقع

 عماجلا) يلوبشالا دمحا خيشلا ىلع رضحو «بيطلا نباو «يرصملا هللا

 نم نيدراولا نمو .ينغريم هللا دبع ديسلا نع ذخاو .هريغو (ريغصلا
 « يجوعدلا رمع خيشلاو «يواربشلا هللا دبع خيشلاك ؛دالبلا فارطا

 سورديعلا نمحرلا دبع ديسلا انخيش هزاجاو .يرهوجلا دمحا خيشلاو

 نايبلا اهامس ةلاسر همساب فلأو ةيدنبشقنلا ةداسلا ةقيرط ىلع ركذلاب

 نسح دلاولا موحرملا مزالو هدنس اهيف ركذ - مهاربا ةلم عبتمل ملعتلاو

 ذخاو «ةيلك ةمزالم نيسمحو سمخ ةنس يهو ةكمب هترواجم ةنس قربجلا

 يف رهمو :كلذ ريغو مسرلاو ؛تاجارختسالاو «قافوالاو كلفلا مع هنع

 هدعب نم هدالوا اهددب مولعلا رئاس يف ةسيفن ابتك ىنتقاو .كلذ

 .نامثالا سخباب اهوعابو

 فرعو قافآلا يف هرما رهتشاو ةديمح ةلاح ىلع مجرتملا لزي مو

 تاهجلاو فارطالا عيمج نم تالسارملاو ايادحلا هتتاو لضفلاو حالصلاب

 نيعستو سمح ةنس لوالا عيبر رشع عباس يف لجو زع هبرب قحل ىتح

 ."'ىهتنا فلاو ةئامو

 560/١. يقربجلا خيرات 0(
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 «ها9١*6 - .. يماشلا مهاربا» - ه

 ةكم ريما بتاك .ةمركملا ةكم ليزن .يماشلا محرلا دبع نب مهاربا

 ابيدأ ناك .هريرسو هسيلجو هريزوو | 'اديعس نب دوعسم فيرشلا « اهفيرشو
 ءالكتم اهوفم احيصف .نسحتسم ءاشناو ء.نسح طخ اذ ارهام ارعاس

 هنم هبرقت ةطساويو « روكذملا ريمالا سينا « تافصلا نسح .تامسلا ليمح

 ةنس ةكمب يفوت هنا لضافألا ضعب طخب تيأر .ةمركملا ةكمب ًاراقع كلم

 يف دمحم هنبا هدعب ىلوتو .ةالعملب نفدو فلأو ةئامو نيسمخو ثالث

 ,كلذك هدعب َّنْنَم دق ًاثانإ فلخو اضيا فوتو ءروكذملا ريمألا دنع هتناكم

 نودوجوملاو نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرالا ثري نم ناحبسف

 ىلع اولوتسا دق ةيريزو تيب مويلا نوروهشم « مهقيتاعم ةيرذ مه نآلا

 .فقولا طرش ىلع ىنبم كلذ لعلو فقو وهو روكذملا راقعلا

 هئاهقفو رصعلا اذه ءالع دحا وه :لاقف هخيرات يف يدومحلا هركذو

 زيمتو ءهموظنمو هروثنم يف داجو همولع ىف ننفت .هئارعشو هئابداو

 رباكأ نم ذخا .هنامز لهأ رودص هيبكنمم محازو هنارقا ىلع لضفلاب

 هنع زجعي ام لضفلا نم زاحو نونفلا عيمج يف عربو نايعالاو ءالعلا
 .نوفصاولا

 «هاو؟و م ساب ىناعنصلا مهاربا» - ١

 ءالضف دحا :يعفاشلا يكملا ينميلا يناعنصلا مهاربا ريمالا

 اهب لغتشا ءةيعرشلا مولعلا نم نينكمتملا نايعالا ءاربكو .نامزلا

 سردف :سيردتلاب هخويش هل نذأ عرب (لف تقولا خياشم ىلع نميلاب

 ةرامالا ىلا داع مث رهشا ةنالث ةدملاه ١١1460 ةنس ديعس نب دوعسم فيرشلا محلا ىلو 0(

 ةكم ءارما لوادج) ابيرقت ةنس مكحلا يف ثكم نا ىلا - رهشا ةعست اهيف يقبو

 .رورس نب هللا دبع لا روصنم نب دعاسم فيرشلل (اهماكحو
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 عفتناو ءاهب ةرواجملا راتخاو .ةيمحملا ةكم مدق مث ءريثك قلخ هب عفتناو
 خيش ةمالعلا لاق - نيدفاولا نم ريثك ىورو هنع ذخاو ءاهلها هب
 نقتم رمعملا مامالا هنع تذخا نممو :يربزكلا نمحرلا دبع انخياشم

 دم فيرشلا نبا .مهاربا ريمالاب ريهشلا فيرشلا رثالاو ثيدحلا
 ةنس يف ةكمب ىلاعت هللا همحر يفوت « يعفاشلا يكملا مث ينميلا يناعنصلا
 ءرشع ةنس ىتجح ماع ارارم هب تعمتجا - فلاو نينئئامو رشع ةثالث

 . ىهتنا نيترم هطخب ةزاجا يف بتكو .ةمحرلا ثيدح هنم تعمسو

 ١ - يربطلا ميهاربا» 5 - 40؟١٠١5اه«

 يعفاشلا ينيسحلا يربطلا تاداعسلا يبا دمحم نب نميلا يلأ نب مهاربا

 نيعبرالا هرغص ىف ظفحو بدألاو ملعلاب لغتشاو أرقف : ةثاعستو
 وحنلا دودحو « يدرولا نال يواحلا ةحبو : يفسنلا دئاقعو , ةيوونلا

 . يمزمزلا يلع نب زيزعلا دبع - خيشلا ىلع هتاظوفحم ضرعو . يهكافلل

 يمتيطا رجح نبدمحا مالسالا خيش نع ذخاو ةفيطل ةزاجإ هل بنتكو
 ءاضق ةكمب ىلوو بدألاو لضفلا ْق عربو 2( هرصع ءاللع نم هريغو

 ةكم ةالو نم ةرفاو ةباعرو ةعفرو ةلالج سانلا نيب هل تناكو ةيعفاشلا

 هاطعاف ءدنهلا دالب نم نكدلا ىلإ رفاس هتبيبش يف ناكو .اهفارشأو

 نيرشعو عبرا ها. ةنس مجرتملا ةافو تناكو رانيد فلا اهكلم

 بحلا ربق ىلع ةالعملاب نفدو مارحلا دجسملا يف هيلع ىلصو .فلاو

 يبنابيشلا نيسحلا 0 نب نيسحلا 0 نب مهاربا قاحسا وبا

 .اهيضاقو ةكم ملاع يعفاشلا يكملا يربطلا ينيسحلا

 و



 ثالث هم؟+ ةنس يف يأ - اهيفو :دهف نبا ةمالعلا خيشلا لاق

 « اه مال" - مع يربيطلا بحملا نب هاربا » -

 باهشلا نبدمحم .بحملا نبدمح ىضرلا نبدمحم بحملا نب مهاربا

 يربطلا ينيسحلا ركب يبا نب مهاربا نب دمع نب مهاربا ىضرلا نب دما

 ثالث م* ةنس نابعش يف دلو :يواخسلا لاق .حتفلا نبا ىضرلا يملا

 حتفلا ابا فرشلا عمسو نارقلا ظفحف اهب أشنو .ةكمب ةئامنامو نيثالثو

 يشكرزلا نيزلا هل زاجاو .ىحلاصلا يلاعملا ابأو دهف نباب ىقتلاو ىغارملا

 نباو ةبحاصلا رظان نباو ةيلبنحلا ةشئاعو : يحاولا سنويو يطساولاو

 ينابقلاو ىبلحلا ناهربلاو ىحئارشلا ةنبا ةشئاعو سدرب نباو ناحطلا

 رصمب تامو هدلاو نع يميهاربالا ماقملاب ةمامالا يف بانو مهريغو

 ىهتنا .ةئامناكو نيعبسو ثالث اه امملال»# ةنس ناضمر يف نوعاطلاب

 ."ايربط

 «اهه ا. 8# يلدبعلا مهاربا» - ١غ

 روهشم بيدأ :لاقف يهذلا ةجرت . يملاسلا يلدبعلا لعشم نب مهاربا

 عمجب دحا نتعي مل (لاق نأ ىلإ) روكذم دئاصقلا يف سفنلا لوطبو

 ليدلا يف يحلا ركذو .ه ١ هرثنو همظن نم ليلقلا الإ دجوي ملو ءهرعش

 دافاو .«يبحلا يف ام ضعبب يومحلا هركذو «هراعشا نم الج .ىهذلا

 زواج دقو « فئاطلاب فلألا دعب نبرشعو عبرأ اها51١٠ ةنس يفوت هنأ

 .ينيسحلا ركب ابا هبسن يف ركذي ملو ١/١ عماللا ءوضلا يف هتجرت )١(
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 بيدالا :هلوقب رثألا ةصالخ يف - يبحلا هل مجرتو «ىهتنا نيعبسلا

 عبطلا فيطل مظنلا نسح ارهام ارعاش ناك .يكملا نيدلا ناهرب رعاشلا

 يم يبا نب نسح فيرشلا اهب حدتمب « ةليوطلا دئاصقلا هل بابلجلا قيقر
 ا"'الوبق قزرو مهريغو نيينسحلا فارشالا نم هريغو .'''ةكم فيرش

 لوقي يتلاو ةيئاطلا راتهملا ةديصق اهب ضراعي يتلا هتديصق اهنم -

 - :اهيف

 هَيِد مارغلا لتقي نمل امو ُةَيَسْنُم مارغلاب ةجهم ع
 هتئوطنم فوتحلاهب ضشرتخُم لك بلا رذحيلف

 ْةِيَلِتُم رحسلاب ٌنويع هل اَنَر رماع بعش ىَبُر يفو
 ُةَيِهْنُم ٌرغ هيف يتقيشع ًايهنم راص َمويلا ةسح يف
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 هيفتخم ماتلا رودب اهنم ةقرشم هيلع نسح سمس ؟

 : اهنمو

 ينمقسا هنم ظل َمَقّس ىفش الو ينقّرا مقسلاب نم هللا قرأ ال
 يِيَقرْحأ ٌدصلاو اًمجلاِب نكي ناو ًابهتلم هنم ٌدخ َرج ىّقط آلو

 - :لوقي نأ ىلا

 يِنف هاوهيف يرابطصا ليمجولو ةرهاز نسُحلاب ٍةَلْوَد يف هاقبأ
 نّسولاَةّدل يفوفج نع ىَمَحْناو ىنسو ةجهب اًيحْملا كاذ دازو
 نتفلا نم يِدْبت ام هللا ّدمحأ ال اب تْنَتْف هيناعم ٌميمج نم اي

 و

 نسحلاَكِهْجَو نممرُيَغ القيلي هُمَجأْناحإلاف كِهْجويْرِمحَأ

 .هرعش نم ةنسح جذام اهيفو 507/١ رثألا ةصالخو ؟15/غ ةناحيرلا ةحفن يف هتمجرت ١(

 .« لامحلا رودب» : رثألا ةصالخ يق يف

 ةدمو ه١٠١٠١ يفوتو 5.؟ ةنس زاجحلا هتطلسب لقتسا يمن يلا نب نسح فيرشلا (6)
 .(مالكلا ةصالخ) ةنس نيسمخ وحن القتسمو هيبأل ًاكراشم هتيالو
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 ها. - .١١0٠ يليقعلا هاربا - 6

 هيقفلا كسانلا ملاعلا يكملا يفنحلا يليقعلا ىموم دمحا نب مهاربا
 :مولعلا ليصحت يف ذخاو اهب أشنو ءةمركملا ةكمب دلو كراشملا فوطملا
 لاك قيدص خيشلاو لامج ةمالعلا ءالعلا خيش ىلع أرقو دهتجاو دجف
 وحن اهب ثكمو ِةّتكَي ينلا (دجسم) راز الو ءاهنم ريثك يف رهمف اهريغو
 هزاجاو يددجملا ينغلا دبع خيشلا ةمالعلا ىلع ثيدحلا يف أرق .نيتنسلا
 ليمج طخ بحاص مارحلا دجسملاب اسردم احلاص ناكو «هتايورم رئاسب
 نيسمخلا دودح يف ةكمي دلو «ةبلطلا نم ريثك هيف هيدي ىلع جرخت .نسح
 ةئامثالثو نيرثع ةنس نابعش يف فئاطلاب ينوتو ءفلالاو نيتئاملا دعب

 هو88 - و١.0 يولع نبههاربا - 5

 نبا دمحم نب نمحرلا دبع نبدمحم نب يولع نب يلع نبمهاربا ديسلا
 دمحا ىضاقلا نيميظعلا نيمامالا وخا وهو يولع نبهللا دبع مامالا
 دمج ثدحلاو .هقفلاب دمحا ىضاقلا رهتشاو .دمم ثدحلاو فيرش
 ةنس مرتب دلو .ديوجتلاو تاءارقلا ملعب ةمجرتلا بحاصو .ثيدحلاب
 ةيرزجلا ظفحو هديوجتب نآرقلا ظفحو اهب أثنو «ةثاعستو ىدحا
 يف دهتجاو .وحنلاو هقفلاو تاءارقلاو ديوجتلا ملعب لغتشاو « ةيبطاشلاو

 ندع ىلإ لحر مث .اهنم احلاص افرط لصح ىتح مولعلا هذه ليصحت
 ةنيدممب ذخاو «هريغو سورديعلا ركب يبا نب دمحا خيشلا نع اهب ذخاف
 دبع ظفاحلا نع ثيدحلاو ؟دجزملا رمع نبدمحا مامالا نع هقفلا ديبز

 هيقفلاو لفاحلا ةجمب بحاص يرماعلا مامالاو عبيدلا ىلع نب نمحرلا
 .ثيدحلا لوصاو هقفلا لوصاو نيدلا لوصا ءالّوه نع ذخاو .يرواشلا
 لحر مث .يرواشلاو عيبدلا نمحرلا دبع خيشلا نع تاءارقلا مع ذخاو

 ناديمح نبدومم يبرغملا نع تاءارقلا مع ةنيدملب ذخاف نيمرحلا ىإ
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 نميلابو ءاهب ةعامج نع فوصتلا ذخاو .ةكمب يميجعلا دمحا خيشلاو

 هدصقو .ةريثك ابتك هطخب بتكو .نيفراعلا رباكا نم ةعاج بحصو
 مولع يف عربو ارهد ةكمب سانلا أرقاو ء«تاءارقلا يف هدنس ولعل سانلا

 ناكو هب رهتشاف «تاءارقلا مع هيلع بلغ نكل .اضيا ةثالثلا ةعيرشلا
 اذ ظفحلا نسح ناكو « ءاتفالاو سردلا يف ةرابعلا زيجو ةياورلا عساو

 رفسلا يف اهس ال بضغلا ليلق ناكو .سانلا ىذا لمحت عم نسح قلخ

 تضرعو اهتساير يفو ايندلا يف ًادهاز اهرك ناكو .هريغو (لاّمجلا) عم
 هقفنا هيلع لخد ام لكو اللقتم اريقف ناكو .لبقي ملف فئاظو هيلع

 اظلغم كولملاو ايندلا ءانبا ىلع ناكو :ةرشعلا نسمح ؛ةبلطلا ءارقف ىلع
 طرفا امبرو معلا ةبلطو ءارقفلل اعضاوتم ؛فورعملاب ًارمآ لوقلا يف مه
 رماف هدج ردنبي وهو ضرم هيلع لصحو مهعم طاسبنالا يفو ؛«كلذ يف

 :لاقف .ةكم ىلا الح هل رجأتسي نا بيطخلا هللا دبع نبدمحا هذيملت

 الإ توما الو توملا ضرم اذه :هل لاقف ؟ضيرم تناو رفاست فيك

 عم ةليللا كلت يف ةكم امدقو هدج عم رفاسف .ىلاعت هللا ءاش نإ ةكب

 .هتليل يف زهجو ةفرثملا ةكم لخاد وهو يفوتو .ءناتلحرم ةفاسملا نا

 يمزمزلا مالسلا دبع فيرشلا مرحلاب نيتقؤملا سيئر نيبو هنيب ناكو

 ىلع ةالصلا :يداني ايدانم ٌّنأك همانم يف سيئرلا ىآرف ؛«ةديكا ةبحص

 باي تحن هتزانج اذاف دجسملا ىلا جرخو هبتناف ىلع نب مهاربا ديسلا

 كلذو ةالعملب نفدو ريثك قلخ هعيشو دجسملا يف هيلع اولصف ةبعكلا

 .ىورلا عرشملا نم راصتخاب ىهتنا .هللا همحر ةئاعستو نيثالثو نامت ةنس

 ها؟9. - ١١١غ ةتفلا هاربا - ١١

 هتفلاب هفالسأك ريهشلا كرابم نب ديعس دم نب هاربا نيدلا ناهرب
 : رحا فوع نم حبب | .ةنكاس ءاه اهرخآ قوف نم ةانثملا ةددشملا ءاتلاو ءافلا حتن

 خيشلا انخيش هذيملت هل مجرت ءرثانلا مظانلا بيدالا هيقفلا ىفنحلا
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 ةنس ةفرشملا ةكمب دلو :لاقف ءهخويش مجعم يف «يكملا مث يدنهلا دما

 تقولا خياشم سورد رضحو ءأأشن ابو « فلاو نيتئامو عبرأ ه6

 خيشلاو «لوسرلا (بر) دبع رمع خيشلاو «سيئر حلاص دمحم ةمالعلاك

 هنا مث «يكملا رمع نب ليقع ديسلا انالوم سلاجم مزالو «جارس هللا دبع

 ءهنس ربك نا ىلا ء«مارحلا دجسملب سردي راص سيردتلا ةبتر غلب ال

 هلو هيف هيلا بهذت ةبلطلا تناكف هتيب مزلف ءهب سيردتلا نع زجعف
 هامس ؛بارعالا ةحلم ىلع حرشو .ةيمورجالا ىلع حرش فيلآتلا نم

 ىلع ةلمتشم ةعومجمو «يفاوقلاو ضورعلا لع يف باتكو .باجحلا فشك
 ءاضقلا ىلوت .ةغللا ىف تاثلثمو ءةفيرظ ةنسح راعشاو ءةفيطل دئاوف

 نيح هللا دبع فيرشلا ةكم ريما يأرب ه١؟8+ ةنس يف ةفرشملا ةكب
 نيما هلعج «ىبنك نيسح دم ديسلا ةكم ءاتفا ىلوت الو ءاهيضاق تام

 بقل ِهّتفلاو ه .١١5 ةنس ىحضالا ديع راهن ةكمب هللا هحر تام .هاوتف

 مهل ناو .نتفلا نم مهلها ناب مجرتملا ربخا .فئاطلاب نينطاقلا هتريشعل

 لوقا - ىهتنا ةنس ةئاثلث نم اوحن زاجحلا ىلا «نتف نم اولقتنا ذنم

 لاقو فلاو يتئامو رشع ةعبرا ه١١١:+ ليقو ه8.١١١غ ةنس دلو هلوق

 ةسنجما برطق ةثلثمب ةهيبش ةثلثم مجرتملا مظن دقو يوارضحلا خيشلا
 يف ىنعملو ظفللا ةدحتم ىرخا ةثلثمو - .ةغللا ىف يناعملا ةفلتخلا

 .هتافوو هتدالول ضرعتي ملو .ىهتنا ةلهألا ىف ةسارك هلو .اضيا ةغللا

 ردلا كسانم ىلع لبنس رهاط خيشلا انالوم هتيشاح لمكا دقو لوقا

 هللا همحر تامو ءريغلا نع جحلا باب ءانثا ىلا اهيف لصو هنال راتخلا

 . مجرتملا اهلمكاف

 ها8١١؟ - .. يىلكسك مهاربا -

 ىقلتو ةكمب دلو .ريرحنلا ةمالعلا يكملا يفنحلا يلكسك مهاربا
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 ءاهنع مولعلا يف هتايورم بلاغ نأ الإ (هريغو لوسرلا (بر) دبع
 مارك لضافا هب عفتناو «مارحلا دجسملب سردو .ناقتالا ةياغ اهنقتاو

 انبحاص هنبا يتربخاو ؛ناهد دمحا خيشلا حلاصلا يلولا مهتلمجج نم

 ناكو ه1*+8#١ ةنس رفص يف سيمخلا موي يقوتملا هللا دبع - خيشلا

 ناو ءاهنع هتلأس نيح اريبك افيرحت ةفرحم ىلكسك ةظفل ناب ءع بلاط

 تدجو ينا مث - ىهتنا مورلا دالب نم ةدلب ىلا ةبسن يوخسخا اهلصا

 :هصن ام يوخسخالا هللا ضيف ةمحرت يف يدارملا ديسلل رردلا كلس ُِق

 ةلمهم نيسو ةمجعم ءاخو ةحوتفم فلاب هخسخا ىلا ةبسن يوخسخالاو

 ةروهشم ىرقو دالب ىلع لمتشت ةيحان - ءاهو اضيا ةمجعم ءاخو

 نيتئامو نينامثو نينثا +١١8 ةنس ةكمب مجرتملا يفوت .ىهتنا مورلاب

 .فلاو

 .مارحلا دلبلا ليزن ءارقلا يعفاشلا يرصملا دوم نبدعس مهاربا

 اهب جوزتو اهب رواجو «فلاو نيتئامو نيعستو فين يف ةمركملا ةكم مدق

 رثكأو «تاءارقلا ملع ةذمالتلا معيو ءىرقي مارحلا دجسملاب سلجو

 ةسردمب فظو 3 ءمهنم ريثك هدي ىلع جرخنو تاواج هنع نيقلتملا

 ملعتل يرهش شاعمب يدنهلا هللا ةحر خيشلا دلاولا يديس خيش ةمالعلا

 .ةدحاذ ناكو ءانقتم كلذ يف اعراب ناكو تاءارقلاو ديوجتلا ةيلطلا

 همسا انبا فلخو نيعبسلا زواج دقو ةالعملاب نفدو ةفرشملا ةكمب يفوت
 . دوم

 ٠ - يفونملا ميهاربا .. - 0!ا١١8اه

 يف يقربجلا هل مجرت , يكملا يعفاشلا يفونملا ديعس دمح نب مهاربا

 هللا



 رخآ يف دلو ''ءىشنملا بتاكلا رعاشلا بيدألا رهاملا :هلوقب هخيرات

 يميجعلاو يرصبلاك ءالعلا رابك نع ذخاو ةكمب رشع يداحلا نرقلا

 يلع لثم هيلت يتلا ةقبطلا دعب نم مث .يعلقلا نيدلا جاتو يلخنلاو

 قافآ نم نيمرحلا ىلع نيدراولا نم نيرخآ يف هليقع نباو '''يراجنسلا
 سيفن رعش هل يناروكلا مهاربا خيشلا ةزاجا هدنع ام ىلعاو .دالبلا

 ديسلاو يتيبلا رفعج ديسلا نيبو هنيبو .ناويد يف عمج دقو

 هقح يف لوقي سورديعلا ديسلا ناكو تارواحمو تابطاخم أ" 'نحرلا دبع

 :لوقي هيفو ىنثتسا الو زاجحلا ةريزج بيدا هنا

 نيملعلا بر هل انتناق ةما ىحضا مهاربا نا

 ('!نيصلخملا هللا دابع نأ اذكه هلاعا يف صلخأ ماع

 .برغاو اهيف عدبا ساحنلا نبال ةيئاحلا ةديصقلا ةضراعم هلو

 رسلا ةباتك يلوو ةكم ىلإ داعو مركأف ةكم بحاص ةرافسب دنهللا لخدو
 ناكو مهتاقبط فالتخا ىلع مهناسل ىلع ةلودلا لاجر بتاكي ناكو اهكلم

 ةروس ولتي وهو نآرقلا نم ةروس ةباتك يف عرش امبرو .الايس هناسلك هملق
 اذهو !اعم اتت ىتح هتءارق يف الو .هتباتك يف طلغي الف اهردقب ىرخا

 اماو بطلا ملع يف ةفرعمو ةراهم هل ناكو .تعمس ام بجعا نم

 .يناوقلا بسانتو ةبوذعلا يف ىهتنملا اهيلاف هتاءاشنا

 :|هو ةنسلالا ىلع ارهتشا ناتيب همالك نمو

 بوبحملا نم ءادثلا هاتأ دق بحم ماقملا ىلع ىوقي فيك

 بويعلا نير وفعلابب وحمنو ر ذعلا لبقن اننا كانمحر دق

 يسيردالا ينيسحلا رفعج نب ديعس دمحم نب مهاربا خيشلا ::؟١/07 يتربجلا خيرات يف (1)
 .يعفاشلا ىكملا يتونملا

 .يواخسلا ::؟0 - ١ ءزج يتربجلا خيرات يف (9)

 .سورديعلا ديسلاو :يتريجلا يف (؟)

 .« نيصلخلا دابعلا نأش اذكه» :نزولا مقتسيل باوصلاو ..اذك (:)
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 « لئاوألاو رخاوالا ديس حدم يف لبانسلا عبسلا» هامس ناويد هلو

 ىهتنا .ةكمب ةئامو نينامثو عبس ةنس يفوت .ةديفم بطلا ملع يف ةلاسرو

 نيرشعو ثالثل يفوت ةمجرتلا بحاص نا يدنسلا دباع خيشلا ركذو
 املاع ناك دقف :هقح يف لاقو فلاو ةئامو نيعستو سمح ةنس رفص نم

 .امل هراك وهو ءاتفالا ىلوت ادهاز اعرو الماع

 اههآأ .ءايلم لا ٠.0 راتهملا

 رعاشلا بيدالا يكملا .راتهملاب فورعملا فسوي نب مهاربا بيدألا

 ..هيلع لماحتو ةفالسلا يف موصعم نب يلع ديسلا هركذ .زاجحلا يف روهشملا
 هجمت ام الا هيف را مف هعمجج يذلا هناويد تحفصت دقلو لاق نأ ىلإ

 نم هلوق هنمف بئاوشلا نم وفصت نا تداك تالك الا '''عاممالا

 :ةديصق

 بوحلم ءاثيم نم دهاعملاب فق
 هعماول وفهت ذاقربلا حملتساو

 ميهاربأ د أ

 بوللاف عزجلاف ةمظاك يقرش

 ؟بيراعالا يح ىقس لهاقنلا ىلع

 امستبم رتفي ادب ذا اذبح اي

 هبسحت ءاشحالا مرطضم وجلاو

 مهرايد نم انهو حال اقراب اي

 هتريجي انك ادهعم ىنتركذا

 انفقوم نوحلا تاعّلتلاب "سنا م

 ابظ برس بحصلا نويعل ادب دقو
 يمد كفسب الا ىمدلا كلت دبت م

 بيخانشلا مث نم ةينثلا العا

 بوُهَلأب هيشاوح تبيصا درب

 بوعرم بلق وهلي نيح هنأك

 بيط نمو نسح نم رهدلا رصقتسن

 بينطتو ضيوقت نيب ام يحلاو

 ييذعتل الا ىمّللا باذعلا الو
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 :ىرخا نم هلوقو

 ناعن بر ىلع ءاضا قرب ٍناجشالا جعال بلقب ىكزا
 يفاعلا يداؤف ىجشا يتبابصد انز ىروا يتلقم عمادم ىرجا

 نالخلا دهاعمو ىوهلا رب هضيمو نوكسلا الإ ىنقاث ام

 ينايعا دق عمدلا ٌحسف ىنع مهلالطا يف عمدلاب دج قرب اي
 ناق رمحاب يل تداجو الا مهدوهع يقس نافجألا ٍلاسا مل

 ٍيناريج ىمحلا ناكسو ينطو ىوللا ذإ بيَدُعلا مايأل ًاهاو

 نادرالا بحاس ةبيبشلا لظ يقوهللاو ىوهللاعوط تنك ذإ

 ناحلالا ةمغني نوصغلا كلت ىلع تحدص ذإ ءاقرولا ىنيجشت

 ناكسلاب رادلا نسحو هيد او لولحو اقنلا ناب ينقوشيو

 :ماغنالا ءامساب ًاهجوم هلو

 نيتلقملا يكاب بلقلا حيرج قوشم بص نم هللا مالس

 ينيع داوم لحو هتزعل اديوسلا يبلق نم لح نم ىلع
 نيدقرفلا ريمس ينفلخو يىّنع ناب اًّمل ربصلاب ىأن
 نيسحلا ىون موي قاثعلا ىلع اليلق اوفقو دق بكرلا تيلف

 :هلوق هتاعوطقم نم هلو

 ةلامبلاو ابّصلا ُنذِخ ىوحا برعلا نم لفط
 هلاه قوطلا ههيج يف ردبك ههجوب ادب

 :لاحلا ريقف حيلم يف اسبتقم هلو

 ىّدفم اي كّردق رْدَي / نمل افك كنم ىّدصت عوّدصَت

 ىّدصت هل تناف ىنغتسا نم اماو بدأ يلوأ نع كّدصو

 :هلوق هلو

 يّبر شرعلا هلإ لضفلا اذ نحرلا ُلأْسَأ
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 "ايهوتلا ظفح مث يا حبتألا مظن نُش
 :بلطملا دبع نب يمان فيرشلا ةيالو اخرؤوم لاقو

 يماس دّطوت كْلُم ىلع تدابا اهفورصب يتلا كايندل ْنّمأت
 يمان ةدع لثم يمان ةدمف ىضقنافقحلاىدتعامث ءاضأف ادب

 ددع رادقم الا مقي مو بلغتلاب ةكم ةفارش يلو اذه ىمانو تلق

 ةجحلا يد سس سماخلا ةعمجلا موي صصع قدشو .مويو موي ةئام همسأ

 :هلو

 اكافج نمل دادولا دبت الو !'!ىلاعت نمل نيحصت الالا

 اكاذ لثم كل اًورَي ل مه اذإ ًاّمح كيلع لاجرلل ِرّث الو

 : هلو

 اهتلاحب ايندلاو لاز ام ٌرهدلاو اهحتفا مث ينيع ُضّمغأ اذ 5

 ؟(اهتهابتناو نيع ةضمغ نيب ام) : مهتلاقم ىنعم ام يرعش تيلف

 :انمضم هلو

 منع ولا يف اهحرج رظحل مهساب بجاوح يسق نع ينامر يّْبظو

 كح الو بيصن اهنم هل سيلو رم عاض نم ِكَببلَف هين ىلع
 هدعبأ ءيث يأ يردأ اف برقا ناسحالا ىلا تيأر اك هرعشو تلق

 :اذكه تيبلا درو 5؟4,7ص ةفالسلا ِق

 يعبطمأطخ هنا حضاو - يبنتملا طخ مث فا سح نالا مظنا نسح

 .« ىلاعت نم نيضغت ال الاد :؟137ص ةفالسلا 5

 هال



 رظنن نحنو ضرغلاو لماحتلا الا موصعم نبا هلاق ام ىلا ىعادلا سيلو

 ناكو ًارعش نييكملا رثكا هتاف ةلمجلابو .ضرَعلا كرتنو رهوجلا ىلا
 ىلع لدت ةريثك عيماجم هطخب تيأرو ةريثك رابخاو لاثما ىلع اعلطم
 ببسو .هنوحزايو هنوبعادي اًمئاد زاجحلا ءابدا ناكو هتامولعم ةرفو
 ام ضرعملا اذه يف فرظتسي اممو .اكولمم هيبا نوك مهنيب اهف هردق لومخ
 لاقف رابكلا ءارعشلا ضعب هيلع لخدف سلاجملا ضعب يف ناك هنا يكح

 :راتهملا

 مثلي :ةبيدب رعاشلا كلذ لاقف (يدنكلا رجح نب سيقلا ءىرما ءاج)

 .(دبعلا نب ةفرط يديأ
 :ناضمر يلايل يق رئانملا يف هلو

 مءالظلا ىجايد يف اهليدانق تجرسأ ذإ َرئانملا نأك
 ْانالا هلا تيب ٌرظنتل يللا اهيلع تماق سارع

 ."'ىهتنا ليلقب فلاو نيعبرالا دعب هتافو تناكو .كلذ ريغ هلو

 ىنع ناف ؛لاق اك سيل ارعش نييكملا رثكا هنأن :ىجحلا لوق لوقا

 هنم رثكأ وه نم نييكملا ءابدأ نم دجو دقف هرصع يف ناك نم كلذب
 يدشرملا تيبو .ريثكاب تيبو .يربطلا لاك كلذو .ريثكب (ظنو ارعش

 معن .قافتالاب لوألا نم دعبا وهف قالطالا كلذب ينع نإو « مهريغو
 خيراوتلا بابرا نم دحاو ريغ هحدمو .مظنلا ريثك ةجرتلا بحاص ناك
 ا"'ةناحيرلا ليذ يف روكذملا يحلا هيلع ىنثاو هل مجرت نّممف يبجحلا ريغ
 .هنف ةعاطا بدالا ةعاطا هنف يف نامزلا درف :لاقملا يف فصناو لاقف
 .هتفصناف هقح تفرع رعاشو هتفصو اك بيدا وهو - لاق نا ىلا

 . ىهتنا

 )١( رثالا ةصالغ 3/١ه.
 .؟١١8 ةحفص ؛ ءزج ةناحيرلا ةحفن (؟)

 هلافإ



 رعاش لاقف « تاحفنلا» يف يبهذلا نمحرلا دبع خيشلا هل مجرتو
 يمابتو .اعالطاو اظفح هتقو يعمصا .قدغملا هبدا ثيغو قلفملا هرصع

 اهنساحم نم بختناو برعلا نيواود رثكا ىلع علطا اعاستاو ةفرعم هتمس
 اريبك ادلجي رشع يتنثإ هعالطا تاراتخم نم عمجو .بختنا أم نسحا

 ةوقب طلستو .اريشن اردو اريثك اًئيش بئاجعلا دئارف نم اهيف عدوا

 .بدالا هرصع يف هيلا بستني راص ىتح برعلا رعش ىلع هعالطا
 ءالطالاو هتطاحا ةرثك ىلع لدي اب عاتجا ريثك هب هل ناك نم ينربخا

 .هلئاق مجرتو الا رعشلا نم تيب هيدي نيب دروي ال ناك هنأ ثيحب
 هلها لزانمو خيراتلا هفرعم نم هلام ىلا .ةلئام ةظوفحم نم درواو
 لئاسملا ضعب ةيركفلا هتوقب هطابنتساو هلزهو مالكلا دج ىف هنالوجو

 ال هسدحو هئاكذ نسحو هسفن ممشل ناكو .ةيلقعلاو ةيعيبطلا مولعلا نم
 حئادملا لوبقم ناك كلذ عمو لمكتي نا هريغب ىضري الو لأسب نا لزنتي

 هلزنت مدعو ةيبالا هسفن فرشل حئانملاو زئاوجلا عاونأب كولملا همركت
 دحا هب رعشي ملو لقتنا ىتح مايالا رثكا هتيب امزالم ةيندلا سئاسخلل

 ميركلا هبر يقل نا ىلا لاحلا كلت ىلع هرمع ىضم مايالا نم ةثالثلا دعب
 . ىهتنا .لاعتملا

 رعشلا نسح رعاش :هلوقب هخيرات يف يومحلا ىفطصم خيشلا هركذو
 ىنغتيو هازغم ىلحتسيو هانعم يف فرظتسي رعش هل .تاعطقملا ولح

 رعش ناويد هلو ةيبدا ةفيطل عيماجم عمجو ةيرعشلا نونفلا يف عرب .هاذشب
 :هلوق هرعش نمو ةالعملب نفدو فلالا دعب نيعبسلا دودح يف فوت

 يعموهو ناطوالاةبرغ امردأ مل ينبحصي رانيدلاو تبرغت ناو

 .راصتخاب ىهتنا

 ناف هتفالس ْق موصعم نبا نم تردص هلز لوأب هذه تسيلو لوقأ
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 ضعب يف كلذ ّنكأ ناو وهف ءاهفالخ دجي اهيف هرظن نعماو اهعبتت نم
 .اهفارخ ناباو اهرهظا دق العو لج هتلاف هتارابع

 ها١.5 - 0*١ ينغريملا مههاربا - ؟؟

 هللا دبع ديسلا نبا دمع نب هللا دبع ديسلا ةكم ىيتفم نبا مههاربا ديسلا

 نيثالثو سمح ةئس ةفرشملا ةكمب دلو .يكملا يفنحلا ينغربملا بوجحلا

 ىلع أرقو نوتملا ضعبو مظعلا نآرقلا ظفحو أشن ابو فلاو نينئامو

 خيشلا يدج ىلعو ينغريم نائكع ديسلا همع ىلعو هدلاو

 ىلع ناكو دافاو سردف سيردتلاب هوزاجاو دادرم حلاص دم نب هللا دبع

 بصنم ةرم هيلع ضرع دقو راسكتالاو عضاوتلا نم ممظع بناج
 ةمالعلل هلزع نيح بلطملا دبع فيرشلا ةكم ريما فرط نم ءاتفالا

 .دلاولا يديس ىلع هضرع دعب كلذو .هلبقي ملف هنم جارس نمحرلا دبع

 ةنس يف يقوتو .هلبقف ينغريم دمحا ديسلا هيخا ىلع ضرع اعنتما الو

 لآ ةطوحب ةالعملا يف هيبا ىلع نفد ابو ةكمب فلاو ةئامئالثو نينثا

 .نييريطلا روبقل ةيذاحلاو باهولا دبع خيشلا ربقل ةلباقملا ينغربملا

 ها. . - مالو ريخلا وبأ ركب وبأ - مم

 يب أ نب هللا دبع يبأنب هللا دمع وبأ دمحم نبدمم نب دمحم نيدمحخ نبركب وبا

 .ريخلا ىلا نباب فرعيو : ءوضلا يف لاق يكملا يبنح ا ريخلا يبا نب ريخلا

 هيبا عم رشابي ناكو ءاهب أشنو ةكمب ةكامناٌثو نيعيسو سمح ةنس دلو

 :ّيلا ددرتي ناك نم اهو .هئابال ةبسنلاب يرط توصب نينذؤملا ةساير
 .ىهتنا ةايحلا ديق يف نيعستو عبرا ةنس اهتقرافو

 يف ناكو هرما مظعو فلؤملا دعب شاعو لوقا :هللا راج خيشلا لاق

 نيعستو عست ةنس ةرهاقلا ىلا رفاسو (لاق مث) بهذملا يعفاش هرما لوأ

 ةسايرلا هتفيظول امزالم اهب ماقاو ةكم ىلا داع مث (لاق نأ ىلإ) ةتامامثو
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 نم هيلا بسن ايف يعفاشلا اهيضاق هخيش نيبو هنيب عقو ىتح هيبا عم

 ةنس ىلا اهب ماقاو .ةئاعستو سمح ةنس ةرهاقلا ىلا لحرو هفاخف هوجه

 ء«يفويسلا نسح خيشلا نع ذخاو [هريغو بلحو ماشلا اهيف لخدف ةيناُث
 دق ةريهظ نب نيدلا مجن نب رداقلا دبع يفضاقلا ام دجوف ةرهاقلا ىلا عجرو

 ىلا اب ثكمو :(لاق مث) دمحال اضيا وه بهذمتف ءاضقلا بلطل لبنحت
 ةرخافلا بايثلا سبلب مظاعتلا كلسو ةكم ىلا داع مث ةرشع ةنس

 رصتقا كلذلو ءاطعلاب هده راصو هنم برقتو هحدتماف اهاطلسل ددرتلاو

 يف غيلب وهو .مهلثم وجه عم سفنا ةعبرا الا حدمي مل هنا لاقو هيلع
 يناث نينثالا ةليل برغم يف تامو :(لاق مث) سانلا هاقتا هلجالو .كلذ

 حبص هيلع ىلصو هليل يف زهجف :؟فلأو نيثالث ةنس لوالا عيبر رثع
 هللا دبع فلخو رونلا ةبعُس مفي هفلس ةبرتب ةالعملا يف نفدو .هخيرات
 ..ةلباولا بحسلا نم ..ىهتنا ىلاعت هللا مهربج .اتنبو مالسلا دبعو

 ها١٠.5 - وال١ يراصنالا ركب وبأ - ؟:

 ء«يجرزخلا يراصنالا لاجلا نبركب يبانب ىلع ةمالعلا نب ركب وبا
 ةمالعلا هدلو طخ نم اهلقن نم طخب هتجرت تيأر :جوخ خيشلا لاق

 ةيبطاشلاو نارقلا ظفحو ه و١ ةنس دلو هنا اهتصالخو لامجلا نب يلع

 نبا ةيفلاو ضئارفلا يف مئتاطا نبا ةيفلاو ةيوونلا نيعبرالاو ةيرزجلاو

 نم ريثكلاو ةجهبلا نتم ظفحو باسحلا يف يزاغ نبا ةموظنمو كلام
 نع ذخاو هريغبو هب هزاجأو يلمرلا سمشلا ىلع هأرقو :جهنملا نتم

 يلع يضاقلا هدلو نعو يفنحلا ةريهظ نب نيما نب هللا راج يضاقلا

 حراشو « ةممتملا» فلؤم باطحلا دمج هدلاوو باطحلا ىيحي يضاقلاو

 يضر خيشلاو يفنحلا يكملا دهف نب نيدلا يقت خيشلاو ؛ليلخ رصتخم
 مالسالا خيشو يكلاملا قحلادبع نبدمحمو يعفاشلا ينازاقلا نيدلا

 عيمج هزاجاو .يعفاشلا يمشاملا دهف نب رداقلا دبع نب نمحرلا دبع
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 نيدلا رون خيشلا ىلع هقفلاب لغتشاو مهطوطخب اهتيأر اك نيروكذملا
 ىتفاو سّردف ءاتفالاو سيردتلاب هل نذاو همزالو امات الاغتشا يل ابنربلا

 خيشلاو ةنيحط يلع خيشلاو يريبلا دمم خيشلا مهنم ريثك عج هب عفتتاو
 بتكلا نم ريثك ىلع ةديفملا يشاوحلا فلاو ءهريغو ماسرلا نمحرلا دبع

 ةلباقملاو ربحلاو ضئارفلاو باسحلا نف يف اهرثكاو نونفلا نم ريثك يف

 هذه يف ىلوط دي هل تناكو لحلاو رسكلاو حيحصلاب تاخسانملا لاعاو

 فرصلاو وحنلاو نايبلاو يفاعملا نفك اهريغ يف ةمات ةكراشمو تاروكذملا

 يف ًاسارك موي يف بتكي هعيرس طخلا نسح ناكو .هقفلاو تا ءارقلاو

 دئاصقو عيدب مظن هلو . فيلأتلاو سردلاب لاغتشالا عم فصنلا عطق

 ةقطلوسرلا حدم يف ةروسكم ةيزمهو ةيئات ناتديصق اهنم ةميظع

 ىحض ةافولاب هلاقتنا ناكو . ين يلا نب نسح فيرشلا حدم يف ةديصقو

 7 فلالا دعب تس ه١٠١٠١ ةنس ناضمر رهش سماخ ءاثالثلا موي

 . ىهتنا . . هالعملاب نفدو

 ويسب يجح نب ركب وبأ - «ه

 دقف روكذملا هدلاو اماو « يكملا يكلاملا ينويسب يجح نب ركب وبا

 ناكو ءابب أشنو اهيف مجرتملا دلواو اهنطوتو رصم نم ةمركملا ةكم مدق

 نب دمه فيرشلا ةفرشملا ةكم ريما هررق اطيسب اعضاوتم الضاف املاع

 يف اهب ةيكلاملا ءاتفا ىلوتو يكلاملا ماقمب ةمامالاو ةباطخلا ةفيظو يف نوع

 خيشلا يتفملا نبا دمج خيشلل هلزع دعب ةريخالا بلطملا دبع فيرشلا ةدم

 ةثامثالثلا دعب عبرا ةنس ىلا ءاتفالا بصنم يف ثكمو ؛يكلاملا نيسح

 مث روكذملا دمي خيشلا هالوو هنع نوع فيرشلا اهريما هلزع مث فلالاو

 خيشلا لزع !'"'رشاعلا ماعلا يف زاجحلا ىلع ايلاو اشاب ناثع ةكم مدق امل

 )١( ةنس يف زاجحلل ايلاو اًساب نامع نيعت 99؟١١ه.
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 فيرشلا هعفر مث رهشا ةثالث وحن هيف ثبلو هيف مجرتملا بصنو دمخ
 ةروكذملا ةنسلا يف مجرتملا تامو روكذملا دمع خيشلا هيف ماقاو روكذملا

 ىيحيو رمع هءانبا فلخاو ةالعملب نفدو ةكمب نيناثلا زواج دقو

 اذ نآرقلل اظفاح مع بلاط ناك مهلوا امناو ملاع مهيف سيلو هللا دبعو

 مث .ربكالا هنوكل ةمامالاو ةباطخلا ةفيظو هيلا تلقتنا ابيدا نمسح توص
 ةدم يف نيرثعلاو عباسلا ماع يف هنا مث حارس هنبال تلقتنا هتوم دعب
 ىيحي خيشلا همعل تيطعاو هنم تخلس نيسح فيرشلا ةكم ربما

 امزالم جارس راصو مجرتملا وه يذلا بالا ةفيظو اهنا ثيحل روكذملا
 دمحا خيشلا مهنم خياشم ةدع ىلع أرق ةمجرتلا بحاصو شاعم رغب

 . ءالعلا خيش لامج خيشلاو افنآ روكذملا نيسح خيشلاو يطايمدلا

 ها58١ - ..0 ةعرز ركب وبأ - 5

 دق ناكو ةكمب دلو .يفنحلا يكملا ةعرز باهولا دبع نب ركب وبا
 ةمالعلا ىلع هذخا لج ناك نكلو ؛نيربتعملا خياشملا ىلع معلا ذخأ
 ءراتخلا ردلا هيلع أرق ام ةلمج نمف لوسرلا (بر) دبع رمع خيشلا
 يراخبلا حيحص نم ةحلاص ةلمجو .ةيندللا بهاوملاو .ءريغصلا عماجلاو

 عفتناف دابع نبال اهحرش عم هللا ءاطع نبال مكحلاو .ةريثك بتك لئاواو
 ةديفم ةلفاح ةلاسرو «ةيناطلسلا فاقوالاب قلعتت ةلاسر هل تيار ءهب

 ىلع يوتحي فيطل ناويدو (ءادلا تيب ةدعملا نا نم) ليق اب قلعتت
 ولعو هلضفب رعشت بتكلا ىلع تاباتكو .ناسحلا هتاءاشناو هراعشأ

 .قئاف رثنو ءقئار رعش هلو ءهردق
 اوزاح دق ءةكمب ةيدقلا تويبلا يلاهأ نم هريغك مجرتملا ناكو

 ,يربطلا تيب فيلآتك .ةكم لها فيلآت اميسال « ةربتعملا ةريثكلا بتكلا
 يتفملا هنباو «ةريهظ نبا هللا راج دمحم خيشلا يتفملاو ,باطحلا تيبو

 خيشلاو نالع تيبو .يبطقلاو .«يراقلا يلع الملاو .يىلع خيشلا
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 ينورزاكلا فيفعلاو «نيدلا فينح خيشلا هنباو يدشرملا نمحرلا دبع

 « يميجعلا تيبو «يريبلاو ءهداز يقاتع تيبو حخورف تيبو

 خييشلاو ٠ ينغريلا تيبو «لبنس تيبو « يعلقلا تيبو «سيرلا

 , اهلها ىلع اهب نونضي الو ؛ منامز يف ةجئار تناكو « ينتفلا ع نمح رلا دبع

 اهيلع فيراصتلا لوصحل رزن الا اهنم قبي مو "!تركذ دقف نآلا اماو

 ءاهيف ةءارقلا لجال اهلهال اهتراعا مدع نم «مهتيرذ لخب ببسب كلذو

 تلكأ دقف يتفملا تيب امأ ءةددعتم خسن اهنم ريصت ىتح ءاهخسن وأ

 دقف دادرم تيبو سمشس تيبو « ينغريملا تيب امو ءمهبتك ضرالا

 سيرلا تيب اماو «مهدنع لصح قيرح ببسب «مهبتك رانلا تقرحا

 جلتخي ناكو «مههابشاو ءدنحلا لها ىلع مهبتك اوعاب دقف ةعرزلا تيبو

 ةمالعلا تيأر ينإ مث ءروكذملا لخبلا ببسب ؛نومثآ مهنا يرطاخ يف
 نم) ثيدح دنع ريغصلا عماجلا ىلع هتيشاح يف .ينفحلا دمحم خيشلا

 ثيح كلذل ضرعت (ران نم ماجلب هللا همجلا همتكف ملع نع لئس
 اهتراعا عنم دارملاو - ها بتكلا ةراعا عنم همتك يف لخديو - :لاق

 ضعب يف ىكملا ندم ىبحي ديسلا انالوم لاقو - ىفخي ال اك اهلهأ نع
 تزع نا اهس متكلا ةروص نم معلا بتك سبح مهضعب لعجو :هفيلآت

 لاق .«بتكلا لولغو كايإ :لاق يرهزلا نع يقهيبلا جرخاو ءهخسن

 (ريغصلا عماجلا حرش) يف يوانملا هلاق اذك .اهسبح :لاق ءاهلولغ امو
 لها ؛ناينبلا عيفر رق تيب ةكب ةعمزل تيبو .ةربع ركُد امف نكيلف

 فلخ مجرتمللو نتفلا دونا نم مهلصاو ءنأش ولعو ةورثو مع

 دوكذلا ُهَفَلَحَو دمج ٍخيشلا (هدحا «نينبا فّلَحَو ءنآلا ىلا نودوجوم

 خيشلاو - ًاثانإ فّلخو هيخا لبق تامو :يلع دمج همسا اهيناثو ءهنم

 .ترثد :باوصلا لعل )١(
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 .."''ةنس يفوتو .ةمركملا ةكمب ةّمألاو ءابطخلا ةخيشم يلو روكذملا دمج

 نا ىلا ءةديمحلا هتقيرط ىلع ةمججرتلا بحاص لزي ملو :ملاعب سيل هنكل

 .فلاو نيتئامو نيتسو نيتنثا ه١1*5* ةنس هتافو تناكو .تام

 انيلع ضافاو :ىلاعت هللا همحر ةالعملب نفدو مظع دهشم هل لصحو

 .ىلاوو هناوضر

 ٠* - فاقسلا ركب وبأ ١٠١١8 - 6لا٠١اه

 دحا .فاقسلا ليقع نب ركب ىبأنب دم ديسلا نبا ركب وبا ديسلا

 ها8١١ ةنس تومرضح نئادم ىدحا ةراقلاب دلو .نيلماعلا ءالعلا

 ظفحو «هالومل اضرلا هيف امو هللا ةدابع يف أشنو . فلالا دعب رشع ةينام

 رباكأ نم ةعام بحصو ءهدلاو رجح ِق ىبرتو ءاديج ًاظفح نآرقلا

 نب نم رلا دبع ديسلاو ىشبحلا دهحا ديسلا هللأب فراعلا مهنم عةداسلا

 ديسلا هدلاو مع ةكم ىلا هبلط م , ةراقلا بحاص نسحاب يلع ديسلا

 ام هل لصحو ءهانداو هبرقو هيلا لحرف «ليقع نب يلع نب يولع ليلجلا

 2( ةهمتمدخ مزلو , ةفينملا راكفالا صعب هنقلو ,ةقرخلا هسبلاو «هانمتي ناك

 هلعجو ءهندخو هليلخك راصو .هنبا ةنبا ىلع هجَّوزو ؛«هتبحص بظاوو

 نع ذخاو , عفانلا معلا ليصحتب لغتشا 5 «هدلوو هلها ىلع هذدعب ايصو

 نم نونفق ةدع ٍِق بتك ةدع ريشقاب ديعس نب هللأ دبع خيشلاو . يلبابلا

 .لصالاب ضايب (1)
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 اهب يفوت ةفرثملا ةكمب اهفقواو ةريثك ابثك كلم .ايقن ايقت ايعملا ايخس
 دعب نيعبسو عبرأ ه04١١ ةنس ءاروشاع نم عساتلا موي هللا همحر
 .لئاخلا رهز نم ىهتنا .ةالعملاب نفدو فلالا

 ه80١1 - 10+ ناخيش ركب وبأ - 6
 يعفاشلا ينيسحلا «ناخيش دمحا نب ملاس نب بهاوملا وبا ءركب وبا

 نيرشعو تس ه 1٠١57 ةنس ىلوالا ىدامح رشاع ءاثالثلا موي دلو . يكملا

 نم ةعامج بحصو .ةداعسلا هتظحلو اهب أشنو .«ةفرشملا ةكمب فلالا دعب

 نب يلع نب يولع ليلجلا ديسلا مهنم :«نيروهشملا ةّئألاو نيفراعلا رباكا
 , اهليصأتو ءاهلها نم اهعمجو اهليصحتو مولعلا بسك ىلع بكاو ليقع
 هتوم دعب هيبا ماقم ماقو .لضافالا هنارقا قاف ىتح كلذ يف دجو

 ةنس ريخلا رفص سداس دحالا موي هللا ةمحر ىلا لقتنا ءهرثآم ايحاو

 هفالسا ةطوحب ةالعملب نفدو ءةفرشملا ةكمب فلاو نينامثو سمح ه6

 ريبك حرش اهنم تافلؤم هلو .هيبا دجو هدجو هدلاو ربق يف ءناخيش لآ

 .[اصخلم ] ىهتنا .ريثك رعش هلو .ينيبرشلا بيطخلل جحلا كسانم ىلع

 دالوا ربكا وه :لاقف يميجع نسح خيشلا هل مجرتو لئاخلا رهز نم

 هقفلا يف يولعاب يداحلا دمحا ديسلا ىلع أرقو هيلع أرقو ملاس ديسلا
 هب صتخاو .بوجحلا نمحرلا دبع ديسلا انالوم هتبحص مزالو «ةيبرعلاو
 مجرتملا عمج دقو ,ةكم هدورو ذنم «ةديدع نينس هلزنم ِق هنكساو

 ةلمتشم عيماجم هلو يولع نب دمحم ديسلا ةراشاب ءهدلاو بقانم يف ةلاسر

 :ةيبط صاوخو .همكح عئادبب ةروثنم دئاوفو ءهمظن نم دئاصق ىلع

 هاقلت اب ينزاجاو .ةيثوغلا رهاوجلاو . ءايحالا لئاوأ نم هيلع تأرقو
 ىلا اهريغو ء يشاشقلا نيدلا يفص خيشلا انخيش هخيش نعو ءهدلاو نع
 ءالع نم ناك :تامحرلا ليزنت بحاص لاقو :ىهتنا لاق ام رخا

 .. ىهتنا ..ه ٠١86 ةنس يفوت مولعلا يقاب يف ىلوطلا ديلا هلو فوصتلا
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 ها88١ - .. ةريهظ نب ركب وبأ - مو

 .ةيهبلا ةكمب ةلبانحلا ىتفم ىكملا ىلبنحلا ةريهظ نب دمحا نب ركب وبا
 نيفراعلا ةمئألاو «نيلماعلا مارحلا دلبلا ءالع نم ةعامجج نع معلا ذخا
 خيشلاو ةفرط نب هللا دبع خيشلاو يميجعلا نسح خيشلا مهنم نيدنسلا
 ناب هل اونذاو ةقلطم ةماع ةزاجا هوزاجاو يرصبلا ملاس نب هللا دبع

 دهتجاو .داجاو ىتفأف ةلبانحلا ءاتفا بصنم ىلوتو دافاو سردف سردي

 ىلا هللا اهبحي يتلا ةقيرطلا ىلع لزي ملو ةداهزلاو عرولا مزالو ةدابعلا يف
 ةئامو نيثالثو عست وا نامت ةنس ةكمب يفوتو .هابلف نونملا يدانم هاعد نا

 .فلاو

 ها85١ - .. يميجعلا ركب وبأ -
 دلو . يكملا يفنحلا يميجعلا نسح دمحم نب ىلع نب دمحم نب ركب وبا

 فيلأتلا نم هلو لبنس رهاط خيشلا ةماهفلا ققحلاو .يعلق كلملا دبع

 نا لبق ةكمب لمعلا اهيلع ناك (يميجعلا ةلاسرب) ىعدت وحنلا يف ةلاسر

 .ةيمورجالا ىلع يوارفكلا نسح خيشلا حرشو دلاخ خيشلا حرش رهتشي

 هيقف ناك دقف ةلمجلاب اهيلع رثعا ل رخا فيلآت اضيا هل نأب تربخأو
 ه1 ةنس لوألا عيبر رهش نم نيتنثا يف يفوت هرصع يوحنو هنقو

 .ةالعملاب نفدو ةكمب فلاو نيتئامو نيثالثو تس

 ١« - سورديعلا ركب وبا !٠١58 - 99اه

 هللا دبع نب نيسح نب دمحا نب دمحم نب نيسح نب ركب وبا

 نيعستو عبس اه 951 ةنس ميرتب دلو .ةمركملا ةكم ليزن :سورديعلا

 ضعب ظفحو ريغص وهو هرصب فكو ميظعلا نارقلا ظفحو «ةئاعستو

 نم هريغو يولع: هيخا ةءارقب عمسو نونفلا ليصحتب لغتشاو نوتملا
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 فوصتلاو هقفلاو ثيدحلا يف عربو ؛هماعأو هابأ بحصو هرصع خياشم

 جحف ةفرشملا ةكم ىلإ لحر مث .نيريثك عمج نع ذخاو هيلع بلاغلا وهو

 ةمالعلا ديسلاب عمتجاو ةكم ىلا داعو هلق هدج رازو هكسانم ىضقو

 |هريغو نالع نب دمحا خيشلا ةمالعلاو . يكملا يرصبلا ميحرلا دبع نب رمع
 هب عفتناو سيردتلل سلجو مولعلا مهنع ىقلتو ؛نايعالا رباكالا نم

 ديسلا ةمالعلا ةنس نيرشع وحن هبحصو هنع ذخا نممو .ءالعلا نم ةعامج

 نا ىلا هرشنو معلا ثب ىلع افكاع ةريسلا دوم ةكمب لزي ملو يلشلا دمج
 ناك ه٠ ٠١78 ةنس رفص نم نولخ عستل ةكمب يفوتف هرمع ةدم تضقنا

 رهز نم (ًاصخلم) يهتنا ناخيش لآ ةطوحب ةالعملاب نفدو فلاو نيئتسو
 رثالا ةصالخ يف يبجحلا ديسلا هل مجرتو .يكملا جوخ خيشلل لئاخلا

 .""ركذ ام ريظنب

 هاا - .6 ىنايلا ركب وبأ - ما

 ةلمج نع معلا ىقلت .هيقفلا ثدحملا «يكملا يعفاشلا يناهلا ركب وبا
 يعفاشلا ينيسحلا يناثولا ىلع ديسلا ةمالعلا مهنم ؛لضافالا ءالجالا نم

 هنع ذخاو ءاتفالاو سيردتلل ردصتو « مهريغ نعو مهنع ىورو ثدحو

 تناكو «مالعلا كلملا هللا ةمحر ىلا لقتنا نا ىلا ء«ماودلا ىلع ةدافالاو

 .نيعبسلا زهان دقو فلاو نيتئامو نيرشعو عبس ةنس ةكمب هتافو

 ها١١١٠ - .. يىربطلا دمح ريخلا وبا - مع

 يربطلا تاداعسلا يلا دمح نب ريخلا ىلا نب سورديعلا دمح ريخلا وبا
 .«فيرشلا نآرقلا ظفح «ىعفاشلا ماقملا ماما .ىكملا ىعفاشلا ىنيسحلا

 81١/١. رثالا ةصالخ يف هتحرت ()
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 يوونلا جاهنم اهنم نوتم ةدع ظفح .ماقملا يف تارم حيوارتلا هب ىلصو

 خياشملا ىلع يربطلا رداقلا دبع خيشلا كلذ يف اكراشم اهضرعو «هلاكب

 منو ؛ةبلطلا هنم تدافتساو ةدم ماقملاب ماو 2ةثاعستو نيعست ةنس يف

 فلالا دعب ةرشع ىدحا ةنس ةرخآلا ىدامج عباس يف [يفوت] بقعي

 .يربطلل ةيربلا ءابنا نم ىهتتا

 يربطلا ريخلا وبأ - "5
 نب ءدمح ىضرلا نب دمحه بحملا نب .تاداعسلا ىلا دمحم نب ريخلا وبا

 نب مههاربا ىضرلا نب دما باهشلا نب دمت بحملا

 بيطخلاو ماقملا ماما ؛ يكملا ىربطلا ينيسحلا ركب يبا نب هاربا نب دم

 يف فلاو ءاهيف رهمو .ةديدع نونفب لغتشا .مارحلا دجسملاب سردملاو

 تفقو .هقفلا لوصا ىف نيمرحلا ماما تاقرو ىلع هحرش اهنم « ءايشا

 امو يطخب ةسارك كاذ ذا هنم تبتكو ءمعلاب يلاغتشا أدبم يف هيلع

 نم وه لوقا يربط ىهتنا ءايندلا يف دهزو ةرخالاب فشقتو «هتممتا
 .رثاعلا نرقلا لهأ

 ها.م# - .. ىنالطسقلا دوعسلا وبأ - مم

 .مامالا يكلاملا يلع نبإ ينالطسقلاب فورعملا ينيزلا دوعسلا وبأ

 دلو [لاق نأ ىلإ ] لماع ملاع :لاقف يومحلا نع القن جوخ خيشلا همجرت

 براقت نينس ةدم معلاب لغتشاو ممظعلا نآرقلا ظفحو أشن ابو ةكب

 ةمالعلا مهنم :نيمالا هللا دلبي نيدلاو لضفلا لها هنع ذخاو .نيرثعلا

 هنعو «|هريغو باطحلا ىيحي خيشلاو .يفنحلا ةريهظ نب هللا راج نب ىلع

 يدشرملا نيدلا فينح خيشلاو ريشقاب ديعس نب هللا دبع ةمالعلا ذخا

 هتعلاطم ىلع اكمهنم هتدافاو ملعلا ةمدخل امزالم لزي ملو .اهريغو

 هافاو نا ىلا رردلاو معلا رهاوجب ةبلطلا فاعسا ىلع ًابكم هتركاذمو
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 ثالث ه٠٠1.++ ةنس ىفوتو .ورمع الو ديز نع لفغي ال يذلا لجالا

 ةديرف ةديدع تافلٌؤم هلو .هللا همحر ةالعملاب نفدو .ةكمي فلاو نيثالثو

 ةحص حيجرتب رطعلا حوفو «نيهاربلا مأ حرش يف نيبملا حتفلا اهنم

 هلو .افيطل احرش ةيمورجالا ىلع ىلماو .رجحلاو ةبعكلا يف ضرغلا
 هلو راصتخاب ..ىهتنا اهحرشو ةركنلاب ءادتبالا تاغوسم يف ةموظنم

 .اضيا جوخ خيشلا هركذ نسح رعُس

 يميجعلا حتفلا وبأ - 5
 : يفنحلا يكملا يميجعلا نسح دنسملا نبا دمج ةمالعلا نبا حتفلا وبا

 ءاب أشنو .ةكمب دلو ؛:ماكحالاو اياضقلل اررحم :مالعالا ءالعلا ردص

 هتياورو ءروكذملا هدلاوب هعافتنا رثكا ناك نكلو ءاهخياشم نع ذخأو

 هنامز يف هقفلا ملع يف ريظن هل نكي مو ؛هدج نع هيبأ نع اهرساب مولعلل
 [بر] دبع رمع خيشلا انالوم مهنم لوحف ةذمالت هلو هناوأو هرصعو
 هافوت نا ىلا هبأد اذه لزي مو ءهنع ثدحو ىور نمم وهو ؛لوسرلا

 ناك هنا ريغ ةافو الو ةدالو ىلع هل تفقو امو .ةالعملاب نفدو ةكمب هللا

 امناو «بقعي ملو تامو .رشع ثلاثلا نرقلا رصع ءرصعلا اذه لها نم

 ةكمب يميجعلا تيبو «شيورد خيشلاو يلع خيشلا هيوخأ نم بقعلا

 قلعتي ام يتأيسو ءريغصتلاب يميجعو .دجبو لضفو ملع لها ميدق تيب
 ظيفحلا دبع خيشلا ةمالعلا ةمججرت دنع ةبسنلا نم ةملكلا هذه
 . ىميجعلا

 داقعلا لضفلا وبأ - ٠"

 لاق .بيجنلا رهاملا بيدالا رعاشلا يكملا داقعلا دمج نب لضفلا وبا

 براقملا نظلاب فلألاو ةئامثالث دودح يف هتافو تناكو :ةصالخلا يف يجحلا

 وه :لاقف هتفالس ٍِق موصعم نبا هركذو اهه٠ هلاوحا نم ديفتسا ال



 :[لاق نا ىلا ] داقولا هنهذب ضيرقلا تالكشم لالح داقعلاب بقل ناو

 دمحا خيشلل « بيطلا حفن » باتك نم يرقبعلا هربخ ىلع تفقو دقو

 نيدفاولا دحا لوق اهنم ءرصعلا لها تاحشوم ركذ دنع لاق ذا ىّرقملا

 وبا هل لاقي لجر وهو ءروصنملا انالوم ناطلسلا ةبتع ىلع ةكم لها نم
 ناطلسلا هب احدام هركذ يذلا حشوملا وه اذهو .داقعلا دمم نب لضفلا

 :روكذملا

 اظلا اذ يورا له يرعش تيل

 ىمحلا تابر يانيع ىرتو

 ىوهملاو يداعب لاط دقلف

 ىوقلاو يرابطصا نكر نمده

 ىوطيداو نملصولا زع نيح
 ًاسمسرك اودوجت نا ماسعف

 قسغلا مال للا نج الك
 يقلق ءافج نم ينارتعاو

 يقرح نم يتعول تهانتو

 امب يل اودوج مث يل اومعناف

 انغم ؟اضر ىضرا يئنا

 هيتو وهز يف مويلا لبق تنك
 هيتنجو ىدحاب يظ يعمو

 هيدي نم ماهسب يبامرف

 م مهاقلل وجرا تسل
 اس نم اقح دومحلا دمحأ

 سلألا ريمّتلا كاذ ىمل نم

 سم دودهتب تابهاب

 رساو امارغ بلقلا كلم

 رهسلاب ينيع نافجأ الدبم

 رطملاك ينيع عمدا تلمه

 سدنحجلا داوس يف ءاقلب

 سعنلا نويعلا تاحارج نم

 افغش ميلا قوشلا ينزه

 افصلاو ًادايج تركذتو

 افلتلاو يب دجولا ىرغأ م

 سبقلا بيمل مويلا ءىفطي

 يضن اَيْحَنو يفت اقبل
 ْبَمْلَ علس يبابحا عم

 برغم ىرخأو سمشلا ٌقرشم

 بعتم يبلقف نيبلا سباق
 سار الا مامالل ىحدم ريغ

 سيكألا فيرشلا نبا فيرشلا

 "ىو ريغ يرقملا دمحا خيشلا هل دروب مو

 .؟6؟ص ةفالسلا يف تايبالا (1)

 الا



 يربطلا نميلا وبأ -
 يذلا وخا . ىكملا ىنيسحلا «يربطلا تاداعسلا ىلا دمحم نس نميلا وبا

 ديلا بحاص :مارحلا دجسملب سردملاو «بيطخلاو ماقملا مامإ هلبق
 دنع ايضرم ناك .تاءارقلا مع ِق امس ال . ةريثكلا نونفلا ْق ىلوطلا

 مظن هل «سانلا دنع اهيجو :تاكاحلاو تاموصخلا عطق يف ؛ةكم لها

 .رشثاعلا نرقلا لها نم كلذك وه يربط ىهتنا قئار رثنو قئاف

 ها.55- ١.١9 يدسالا دمحأ - مو
 تاحفنلا ف ىهذلا هجرت .ىكملا ىعفاشلا يدسالا دمه نب دمحأ

 هتاءالمإ حيصفب زيت لضف ماهو .هتامولعب مدقت ملِع مامإ :لاقف
 نونفلا نم هيدابم يف كردأ ىتح تالالا مولع ههقف ىلإ مض .هتاريرقتو

 ضعب يف زيجارألا نم ًاريثك مظنو بالطلا نم ريثك هب عفتناو .تاياغلا

 روحنلا دئالق) اهنم بابلالا يوذ دنع هداريا نسحي ام مولعلا نم لئاسملا
 ايف .نيسح دمح لضافلا بيجنلا هدلو كلذب ينربخا (روذشلا مظن يف

 :هلوق هرعش نم هيلع ينعلطا

 برأ انل هايانثو هباضُر ٌبّبحلا اهقوف ولعي ةمادملا عد

 بنعلا زجعي اهنع رغثلا نماحار 0دخوسوئكلا حارنمكداْوفهَرن

 مامالا هخيش احدام هلوق هرعُس نمو .ةليوط اهناف ةديصقلا رخآ ىلا

 :يربطلا رداقلا دبع نبا يلع

 كايانث نم بيصن حابصلل ما كايحم نم ءزج ردبلل نيأ نم
 :لاق نا ىلا

 كارداو مهف يف درفلا رهوجلا انَديَس ريرحنلا معلا درفملا
 يكازلا رداقلا ٌدبع لئاضفلا هب تمتخ نم ٌرحبلا مامالا نبالع

 يكاردا قوف ًالحم كامسلا ىلع امسو الزنم ايرثلا قوف لح نم

 ال ؟



 لالب مسا يف هلو .اهريغو ةروكذملا ةديصقلا نم لاق ام رخآ ىلا

 : ًايروم

 الالب ىعدي بحملا ءاقشل هيف َنْسَحلا لماكت حيلمو
 ؟الالب الا بيجي هارت ال لاصو لين هنم مار املك

 اعراب ابيدا املاع امامإ ناك :لاقف جئاتنلا يف يومحلا هركذ دقو

 مولعلا نم كلذ ريغو ةيبرعو ةغلو هقف ةمج مولع نيب عمج .اعماج

 ةمرحلا رفاو "0... يعفاشلا بهذمب افراع ناكو .ةيبدالاو ةيعرشلا

 ركذ اهف مزالو أشن ابو .ةكمب فلاو نيرشعو مست ه١1١؟9 ةنس دلو

 ىار امل هل ةبحلا ريثك ناكو يقيدصلا نالع نب ىلع دمحم خيشلا ةلحرلا

 دجسملاب ءارقالل ردصتف هوزاجاو نيريثك خويش ىلع أرقو .هتياحن نم

 لزي مل مث وحنلا يف بهذلا روذُش مظنو ماعلاو صاخلا هب عفتناو مارحلا

 ها53.١١ ةنس ةينملا هتمرتخا ىتح ةدافالا ىط ارشان ةدابعلل امزالم

 .يواسملا لآ ةيواز يف هدلاو عم ةكيبشلاب نفدو فلاو نيتسو تس

 نم ركذو هركذ ام وحنب '"'رثالا ةصالخ بحاص همجرتو راصتخاب ىهتنا
 يفئاطلا معنملا دبع نب دمحم خيشلاو يربطلا ىلع مامالا هخويش ةلمح

 نع روهشملا فالخ وهو نيثالثو سمخ ةنس تناك هتدالو نا لاقو

 .ةكم ءالع نم نيخروؤأملا

 ليعامسا دمحأ - :.

 هدلاو ناكو :«بيدالا ملاعلا , ىكملا يفنحلا "نب ليعامسا دما

 ميلعت ِق هيلع فرصو ةماقتسالا يوذو ةماتلا ةورثلا بايرا نم روكذملا
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 ًارقف «هميلعت لجال هراد يف هيتأت خويشلا تناكف ةريثك ءايشا مولعلا

 انالوم مارحلا هللا دلبب مالسالا خيش مهنم خياشم ةدع ىلع بنتك ةلمج

 فانحالا يتفمو :«نالحد دمحا ديسلا ةيعفاشلا ىتفمو :لامج خيشلا

 بهذملا يف احلاص افرط لصح ىتح مهمزالو جارس نمحرلا دبع خيشلا

 هلعجو نوع فيرشلا ةكم ريما سلاجو سردو .بدالاو وحنلاو يفنحلا

 وهو ةهكافملاو ةفارظلا ىلع يوتحي هسلجبو ىفنحلا ماقمب امزالم اماما

 ءالعلاب مات ميظعت هلو بدالا لاك عم ةثداحملا نسح .ةرابعلا حيصف
 . "'ةرفاو ةمعن يف أشن ابو ('!يف ةمظعملا ةكمب هدلوم ناكو مهل ةبحلا ريثك

 ١ - ىوبشالا دمحأ .. - 1١١ه

 همحرت .ةفرشملا ةكمب رجاهملا .يرصملا ينوبشالا نمحرلا دبع نب دمحا
 ضوخي ال اليلج اريبك امامإ ناك :هصخلم ام لاقف يدنسلا دباع خيشلا

 مرحلا يف سرد .اباوج همالك رثكا ناكو ءادبأ هينعي ال ايف اصوخ

 ىلا ه١107١1 ةنس يف لحر مث . مهددع ىصحي ال قلخ هب عفتناو فيرثلا

 خيشلاو يناجزملا فسوي خيشلا ققحملا ةمالعلا انخيش هنم ذخاو ديبز

 ٍيناجزملا ركب يلا نب قلاخلا دبع (اهخيشو يناجزملا يلع نب قلاخلا دبع

 ديبز ءالع ةفاكو لدهالا لوبقم رمع نب ىيحي نب ناهلس ةمالعلا ديسلاو
 ناهلس نب هللا دبع هيقفلاو ليلخلا رمع نب هللا دبع هيقفلاك تقولا كلذ يف

 زاجأ دقو فيدكلاو «ةرينملاو ,عيطقلاو ءةعوارملا تاداسو يرئازجلا

 ةكم ىلا عجرو مايا ةثالث الا ديبزب ثكمي ملو اضيا ةماع ةزاجإ عيمجلل
 هماع يف هللا ةحر ىلا لقتناو اليلق ثكم ةفرشملا ةكم لصو الو

 ؟؟



 نب دمحا يديس نعو .يشيبشبلا فؤرلا دبع خيشلا نع ذخا !'أروكذملا

 .يبرغملا ريغصلا دمخ يديس نعو يفيلخلا دمع خيشلا نعو .فيطللا دبع

 مهريغو يبرغملا ىركذ نبا خيشلا نعو .يبرغملا ءانبلا خيشلا نعو
 يكلاملا بيطلا نب دمج نب دمح ةمالعلا هنع ذخا نم ةلمج نمو «ىهتنا

 .لبنس رهاط خيشلاو

 هيقفاب دمحأ - ع؟

 ذخأ .بيدالا لضافلا يكملا يعفاشلا هللا دبع نب هيقفاب دمحا ديسلا

 ملع يف رهمو بجنو .نالحد دمحأ ديسلا مهلجأ نم خياشم ةدع نع
 فلاو '''ةنس يف ةفرشملا ةكمب هدلوم ناكو .رثنو مظن وحنلاو بدألا

 ىلا عجر مث .رصبأو كانه جلاعتف دنهلا ىلا رفاسف هرصب فك مث اهب أشنو

 ديسلا وهو هئانبا ربكا عم دنحلا ىلا رفاس مث ةدم اب ثكمو ةكم

 - خيش

 ها١1ا/0 ريشقاب دمحأ - ع+

 :جوخ خيشلا لاق .ريشقاب خالج دمحم نب نمحرلا دبع نب ىلع نب دمحا
 دلو :[لاق نأ ىلإ] مولعلا نم ةدع يف ننفتملا ماملا ةمالعلا مامالا

 ةيفلالاو داشرالاو ةيرزجلا ظفح عم ديوجتلاب نآرقلا ظفحو تومرضحب

 .ريشقاب يداهلا همال هدج مزالو .هخياشم ىلع هتاظوفحم لجو اهريغو

 .تومرضحب ةعاج هنع ذخاو .هتيبرت نسحاو هابرف فوصتلا هنع ذخاو

 ةئألا نم اهب نمع ذخاو اهب ماقاو مالسالا ةجح جحف ةكم ىلا لحترا من

 .ها1ال١ ةنس يأ 1(

 .لصالاب ضايب (0)
 .هتافو ركذي م ذيل
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 هللا دبع خيشلاك لوصالاو عورفلا يف قيقحتلا لهاو لوقنملاو لوقعملا
 ظفح نا دعب .ءةيعبسلا ةءارقلاو ديوجتلا مع هنع ذخا ريشقاب

 خيشلا نعو «يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا نع هقفلا ذخاو .ةيبطاشلا
 مخيشلا نع اضيا اهو باسحلا»و ضئارفلا هنعو «لامجلا نب يلع
 .ةمات ةمزالم |همزالو «يوبنلا مرحلاب نينقٌوملا سيئر نيدلا جات نب دما

 ناكو ةيلقعلا مولعلا هيلع أرقو همزال يبرغملا ىسيع خيشلا ةكم مدق الو
 ةلكشم ةلأاسم هيلا تدرو اذاو هيلا ريشيو هبحي ريشقاب هللا دبع خيشلا

 رخآ يف هرصب فعض خيشلا نأل اهبتكيو اهررحيو هل اهعجاري نأ هرمأ

 سردف «.سيردتلاب هخياشم لك نم هل نذاو .هتنبا هجوزو .تقولا

 اهضيبي مل هنكل لئاسر ةدع فنصف فينصتلاب عرش مث «مارحلا دجسملاب

 اهيف عمج .باسحلاو ضئارفلا يملع يف ةزوجرا مظنو ريثك مظن هلو

 .ثحابملاو قرطلا عيمج هيف بعوتسا احرش اليوط اهحرش مث «ىعواو
 يئاوح راصتخا يف عرشو .تاخسانملا مع يف اهس ال اههف ًادرفم ناكو

 رثع عباس سيمخلا موي هللا هحر يفوت .ةفحتلا ىلع مساق نبا ةمالعلا

 هعيشو ةالعملاب نفدو .ةكمب فلاو نيعبسو سمح ةنس يناثلا عيبر رهش
 فؤرلا دبع دمحا خيشلاو ''ايبرغملا ىسيع خيشلا مهنم ريثك قلخ
 ."'يحملل رثالا ةصالخ يف هوحنو ىهتنا هيلع سانلا فسأو . ظعاولا

 ها6١٠١غ0 - 9806 ريثكاب دمحا - :غ

 خيشلا هل مجرت .يعفاشلا يكملا ريثكاب دم نب لضفلا نب دمح

 :[لاق نا ىلا] ةفالسلا بحاص هل همحرت امب هخيرات يف يومحلا ىفطصم

 دنع هو/80 ةنس بجر يف ةرشع سيمخلا ةليل هطخب هتيأر اك هدلوم

 .يرفعجلا ىسيع 501١/١: رثالا ةصالخ يف )١(

 .5؟١/١60 رثالا ةصالخ (9)

 اك



 ةكمب فلألا دعب نيعبراو عبس ه410١٠١ ماع يف هتافوو رجفلا عولط

 اهئالضفو زاجحلا ءابدا نم :هلوقب رثالا ةصالخ يف يبحلا همجرتو ىهتنا
 قافوالا معو ةيكلفلا مولعلا يف هل ناكو :[لاق نأ ىلا] نينكمتملا

 يف ناكو ءةرهشو ةلزنم ةكم فارشا دنع هل ناكو .ةيلاع ديهج ريازلاو

 ءفيرشلا مرحلاب يناطلسلا رصلا هيف مسقي يذلا ناكملا يف سلجي مسوملا

 هلعج (لالا بقانم يف لآملا نسح) هتافلؤم نمو ةكم فيرش نع الدب
 الجر رصتخم وهو عمس هنا هل قفتاو .ةكم ريما سيردا فيرشلا مماب

 :ًايدب لاقف (هليحَر اند نم اوعُدَو) ةهكاف ىلع يداني

 هلوُرت اّيح يف لحو ىقاو نوُنَلا يعاد حاص اي
 ةهليحَر اند ْنَم اوعٌدوف كنع تلحر دق انا اهو

 ةالعملب نفدو ةكم يف ىلاعت هللا همر تام ىتح اليلق ثبلي ملف

 . ىهتنا

 يبنتمل بيطلا يلا ةديصق ازجعمو اردصم هلوق مجرتملا رعش نمو
 :احدامو

 عبتي ةبحالا ناعظال بلقو اوعدوموي تعدو سفن ةشساشح

 عّدوأ نينعاظلا ّيأ ردأ لف مهليحر موي لاحرتلا ىون يربصو

 اوعقرت امل سافنالا عم ليست سفناب انْدُجَف ملستب اوراثا
 عمذأ مسألاو قامآلا نم ُلْيِسَت اننويع دودخلا يف تلّظف اوراسو

 عقلب ربّصلا نع اواي ذم يردصو ىَوَطلا نم يكذ رمج ىلع ياشح

 عترت نسحلا نم ضور يف يانيعو هنزح نزح يف عيدوتلا ىدل يلقو

 عضعضت تناكحيرْبَتلاَو ٍدْجَولا نم اَنَب يذلا لابجلا مص تلمح ولو
 عدصتت تكشوا انقرتفا ةادغ كىونلاو نيبلا ةعول نم اندابكاو

 عمطي لصاوتلاب ّقاوف يعومد اهفيط ضاخ يتلا ينج نيب ام

 عّجه نوُيلخلاو يجايدلا ّيلا اهب تمهّجو ةوفغ يف يل ليخت

 يي



 اموث بيطلا رماخام ًارئاز تنأ

 اهليذ لضف اهل ًاماظعإ تلبقف
 اهب يا ام ال يماظعإ دّرشف

 اهقارفل اضغلا رمج ىلع تبو

 اهّنب لوطا ناك ام ًةليل اين

 اهفيط دقف ىسالا سأك ينع رجب

 ىونلاو برقلا ىلع ٌمضخاو اه للذت

 ىوهلا يف كسفن مضه نمنفنأت الو

 عوضأ نيِراد كسم نم اهترمحو
 عوضتي اهندارا نم كسملاكو

 عطقتي اشحلاو يمون تقرافو
 '"'ءجوملا ٌداوفلا َعاتلاو مونلا نم

 ا"!ءّدضتا ىوجلا فلح اهسلا ريمس
 عّرجتا ام بذع يعافألا مو

 عمطت هيف يذلاب ىظحتن كلعل
 (مر

 عضخيو لذي ال نم قشاع ف

 بولقلا سأيلا ىلع تلمتشا اذإ
 يرجتلا عّستاو مغلا معو

 تنأرطاو هراكملا تنطوأو
 ابيوذ نع ةرسملا تعلقاو

 ًاهجو رضلا فاشكنال الّرت مو
 ايازرلا ةحياف ءاد ايعاو

 ثيغ كنم طونق ىلع كاتأ

 ري رسعلا دعب كاقاو يف
 تهانت اذإ تاثداحلا لكو
 تعاطتساو اهيف بركلا دازو

 بوذت اهّبهلت نم تداكو

 بيحرلا ردصلا هب امب قاضو

 بوركلا تبَّتط ءاشحالا يفو
 بوطخلا اهنماكم يف تسراو

 ''بيرقلا جرفلا اهب ثورقمف )1( . . نا 35

 ..علوملا :ةصالخلا يفو ..مجفملا :ةفالسلا يف

 .عرضتا ىجدلا فلح ةصالخلا يف
 5٠١. ص ةفالسلا ِق اهلماكب ةديصقلا

 .؟ال١/١ ةصالخلاو ٠١5 ص ةفالسلا ىف هتمحرت
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 هاا ..ةه « ."١ يركسبلا دمحا - م

 ةماهفلا , يكملا يكلاملا يركسبلا يلع نب دم ةمالعلا نبا دمحا باهشلا

 ةمالعلا خيشلا ىلإ ىصوأو ًاريغص هكرتو روكذملا هدلاو يفوت «لضافلا

 ارقو هنع ذخاف .هتيبرتب هتافو تقو « ىكملا يكلاملا يليقعلا ديع نب دمح

 ةيبرتب ماق ناك دق روكذملا هدلاوو .هيلا ىهتنا ام ىلا ىهتناو عرب ىتح

 نم وهو :هيلع أرقو هنع ذخاو ءةيبرت نسحا هابرف ءروكذملا يليقعلا
 تايفو فلٌؤم لاقو .ناسحالا الإ ناسحالا ءازج اف :هتذمالت لجا
 معلا لها نم روكذملا خيشلا انبحاص ناك :مجرتملا فصو يف رباكالا

 افصتم «حلاصلا فلسلا جهن ىلع اكلاس «ةنسلاو باتكلا اعبتم . حالصلاو
 وأ ةعلاطمب الوغشم الإ ؛ تائوالا رثكا يف ىري ال «فافكلاب اعناقو « فافعلاب

 ناوخالا ةهزن) باتك اهنم «تافنصم ةلمج هل - «ةلاجلل ًارهظم ؛ ةباتك

 ةديفم ةوهقلا يف ةلاسرو (سورديعلا هللا دبع نب خيش بقانم يف سوفنلاو

 ةليل يف هتافو تناكو .ليلقب هتافو لبق هرصب ففك دق ناكو ءادج

 دابا دمحأب فلالا دعب عست ةنس يناثلا عيبر رهش رشع ثلاث تبسلا

 :هرعش نمو هللا همحر ةنس نوعبس هرمعو

 يقاثيمو يدهع نع تلح الو ًاموي مكتٌدوم تلاح ام هللاب تمسقا
 يقاوشأو يعمد اهِنُمْض يفو الإ اهُدّدرأ ًاسافنأ ْتسّفنَت الو
 يقاَر آلو ًاقاّيرِت يئادل دجأ ملو «قارفلا تاّيحب ُتعِسل دقو
 قاّوع ريغ نم امرك هحوس يف انعمجي هللا ناب ءاعدلا َريغ

 :هنمو

 مانتغالا تقو تقولا اذهف هيف تاعاطلا نع ٌلسكَت الو

 ماودلا ىلع تامركملا لكي ًاقح كافاو دق موصلا رهسف
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 ها - 1١١98 يعاقبلا دمحأ - 5

 ىكملا «ىعفاشلا ىعاقبلا ىماشلا رمع ديسلا ةمالعلا ني دمحا ديسلا

 أثن ايو ءديجملا نآرقلا ظفحو ةفرشملا ةكمب دلو .لضافلا باشلا ملاعلا
 ًارقو «ةريثك نونف يف بتك ةدع هدلاو ىلع أرقف ءملعلا بلط يف عرش من

 هدلاو ةايح يف سردو هريغ ىلعو ءيدرك ىسيع خيشلا هدلاو ذيملت ىلع

 تناكو ؛هقفلاو ديحوتلاو وحنلا ملع يف هسيردت ناكو ءمارحلا دجسملاب

 ىهو ةيضق هل ترجو ءابيرقت فلاو نيتئامو نيعبسو نام ةنس هتدالو

 مجرتملا يا هناب نوع فيرشلا ةكم ريما دنع هيقف دمحا خيشلا ىعس هنا

 يف مفرط نم نينوذأملا نم نكي مل هنا لاحلاو نالف ىلع ةنالفل دقع

 هسبحب رماف نيمولعم صاخشا يف اهرصح ناك دقو ءحاكنلا دوقع

 حاكنلا ةبطخ أرق امنا هنا عم ءقلطا مث ةدم نجسلا يف ثكمو سبحف

 .ةجوزلا دلاو دقعلا ىلوت يذلا ناكو طقف

 كلذب يندافا اك تامو ءرهش وحن ثكمو ءاد كلذ ببسب هل قتأتف
 فلاو ةئامثالثو رشع ةتس ةنس ةكمب هتافو تناكو «لضافالا تاقثلا ضعب

 ادحاو أنبا فلخو هللا هحر ةالعملاب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو
 .نيتنبو ءارشلاو عيبلاب الغتشم حالص دمع هامسا

 يلاقبنلا دمحأ - ع

 ءملاعلا يفنحلا ءًادلوم يكملا .لصالا يلاقبنلا "'نيدلا ءايض نب دمحا

 هللا ةمحر خيشلا ىلع هأرقو معلا ذخاو فلاو ''اةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو

 قطنملاو وحنلاك نونف ةدع يف هيدل رضح دق هناف يكملا مث يدنهلا

 .لصالاب ضايب ()
 .لصالا يف ضايب (؟)



 هيلع أرقو .اهريغو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو نايبلاو يناعملاو نيلصالاو

 دجسملاب هسورد رضح هقفلا يف دلاولا يديس ىلع أرقو ءاضيا هريغ

 محن نبال رئاظنلاو هابشالاو هيشاوحو راتخلا ردلا ةءارق يف مارحلا

 تارفس هنم ترركتو دافاو سردو هريغو يلعبلا حرشو يومحلا ةيشاحب

 ماركلا ةفحت هامس فيلأت هلو اهيف معلا ثبي ناكو «ةلاقنبلا ىضارا ىلا
 رعشلا مظني ناكو :ةيعمُجلا بطخلا يف ناويدو مارحلا دلبلا لئاضف يف
 . "!يسرافلا ناسللاب

 يرفعجلا دمحأ - م

 دلبب بيطخلا مامالا .ىكملا ىكلاملا يرفعجلا دلاخ ةمالعلا نيدمحا
 ىلع أرقو ةكمب دلو .رئانلا رعاشلا بيدالا لضافلا ماعلا :مارحلا هلل

 نونف يف نانبلاب هيلا راشي راصو مولعلا رئاس يف عرب ىتح هريغو هدلاو

 ةنسح راعشا هلو ءموهفملاو قوطنملا يف رخفلا ىهتنا هيلاو مولعلا
 ناك امناو ةافو الو ةدالو ىلع هل فقا ملو ء«ةنسحتسم ةرهاز تاءاشناو

 .رشع يداحلا نرقلا رخا ىف ايح

 ها١٠الو - .. يرهوجلا دمحأ - و

 خيشلا تاحفنلا بحاص همح رت . يكملا يرهوجلا ىلع دمحم نب دما

 . يكحنو يورم ةنسلالا ىلع هرعش يكم بيدا :لاقف ىهذلا نم لا دبع

 راصو «ةفالسلا بحاص موصعم نباب عمتجاو هبابش مايأ يف دنحلا لخد
 هتبتر ومس ىلع لدي ام هتفالس يف راعشالا نم هل يور ؛هبابحا ةلج نم
 لخد دق ناكو :ةفالسلا بحاص لاق .ىهتنا هتدايس ينسو بدالا يف

 .هتافو ركذي م 00(

 ١م



 نيرشعو ةسمخ اهب نطقف ؛هرمأو هلاح ءادتباو هرمع ناوفنع يف دنهلا

 هتهجاوف اماعناو هللا نم الضف هدوع دعي وهو هنطو ىلا داع مث ءاماع

 .رداصملاو دراوملا ديمح اصخش هنم تيارف رداص اناو دراو وهو احناب
 :[لاق نا ىلا] اهروما بلقت ركنا ىلاعت هللا اهفرش ةكم لخد الو

 ىلا لقتنا مث .اخرو نمأ فلح ةهرب اهب ثكمو اخلا ىلا اعجار بلقناف

 فافكلا نم ماصفنالا تفراشو .هتورث تلق ىتح اهب ماقاف سراف

 اهب لزي ملو [لاق مث] نيعبسو سمخ ماع دنهلاب دلاولا ىلع دفوف ءهتورع
 ناثل ءاعبرالا ةليل يفوتف ءابحن ةايحلا نم ىضقو ىبلف هلجا هاعد ىتح
 دقو) ىلاعت هللا هحر فلاو نيعبسو عست ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب

 :(اهنم ًاراعشأ رصعلا ةفالس نع القن فلؤملا هل دروا

 : هلوق

 هيدي يف يتجهم نم وُلسَأ فيك
 هْيََفَع نم ءافشلا ُتبلط نإ

 ؟هيدل- تلحر- نإويداٌؤفو

 : هلوق

 هتأر ىنيع داهسلا فلح نإ

 يبلق لاق ةولس تمر الك

 هينفج نم ماقسلاب يل داج
 هيدخ يتْنِجَو درو تنَجَو

 هيلع فوكعلا ىلع ينمْلت ال
 ِهْيَلإ وُبصت مارغلا لها لَك

 اهنمف يرهوجلا يلآل اهامس يتلا هعيطاقم نم اهترتخا حلم هذهو

 دق نم هللاب نافرعلا وجري فيك
 بلق قّرشي فيك ما يرمعل آل

 :اضيا هلوق اهنمو

 ةعاط ريغ نم تاقوألا تضماذا

 هتايح لوط بونذلا هتدّيق
 هتاءرم يف تانئاكلا روص

 بطخلا مظعا اذف انوزحم كي مو
 بنذلا نع اليمو ىوقتلا ىلا ًاكارح

 م”



 ًاركاش 3 ءاطعالاو عنملا ِق

 : هلوقو

 ةفرح ذختاف الع تزح نإ
 الكاس ىرت نا هنجت الو

 : هلوقو

 لاجرلل ًادقان نكت مل اذإ

 : هلوقو

 يذلا ين ريخلاف نارمألا سبتلا اذا
 هديرت ام حرطاو اهاوه بناجف

 : هلوقو

 :هلوق لزغلا يف هعيطاقم نمو

 تبهذأف نويعلا اهترادا ًارمخ

 :هلوقو

 ولي ردبلا ادب امل

 يبيبح ةهلطجو تركذ

 اضرلا هجوب لكلا لبقتساو

 اًطَعلا نيع ناك عنم برو

 لذي الل هجولا ءام نوصن

 اولأسُي نا معلا لها نأثف

 فرعت هلال نم تبحاصو

 لقثي سفنلا هّنفلك اذا هارت

 ةداعسلا تدراناسفنلا ىوه نم

 ةدابعلا قدص نيفراعلا بلطم

 اًهتسح ريسنل اهثدحن انا

 اهَنَد قرافت مو لوقعلا انم

 ركذي ءيشلاب ءيشلاو

 مم



 :كلذ ريغ يف هلوقو

 افك سانلا حمساو

 تيب رعشلا بذلعاو

 : هلوقو

 ةكم جيجحلا ءاج ذإ تركذت

 مسوم لك يف دنهلا ضرأب ترصف

 : هلوقو

 ةنج نسحلا يفدنهلا ضرانا ولو
 ةكم ءاحطبب اموي اهتسق ال

 ل فقييَو لوقي ال ْنَم
 ٠ ِ و مب 5

 لقملا بنتع هيوري

 امرحم بكرلا رظنن فوقو نحنو
 انام يلقل يراكذت ددجنب

 يدحو اهكلماو روح اهناكسو

 دنه ىوه اليدب ىدعس نع ترتخا الو

 : هلوقو

 نامألا اهبو مقتدص تلقف ريثك ريخ احملاب اولاقو

 ناسللا قرتحال قيرلا الولو اياربلا يوشي اهرح نكلو

 هو؟8 - م54 يزارحلا دمحأ - .٠
 ىكلاملا يزارحلا باهشلا هللا دبع نب دمحم نب دمحا نب دمحم نب دمحأ

 هخيرات يف يربطلا ةمالعلا دافأ .يكلاملا رداقلا دبع يضاقلا طبس يملا

 بجر نم نيقب عستل تبسلا ةليل يف دلو هنأب «نمزلا ءالضف فاحتا»
 يفوتو هل اوزاجاو خويشلا نع ذخاو , ةئاماُمو نيتسو عبرأ هم ةنس

 .ريبك تيب يزارحلا تيبو ةئاعستو نيرشعو نامت ه558 ةنس

 ها؟0 - ١١05 يوارضحلا دمحأ - م١

 نب دمحا نب دمحأ نب هدبع نب '"ادمحأ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 نب ديعس نب نسح نب دمحأ نب هدبع نب دمحأ نب دمش نب دمحأ :مجارتو ريس يف )١(
 .دوعسم

 م



 يف ةيردنكسا رغثب دلو .يعفاشلا يوارضحلا دوعسم نب دعس نب نسح

 نينس عبس رمعلا نم غلب الو «فلأو نيتئامو نيسمخو نينثا ةنس يدا

 نارقلا ظفحو ءاهب أشنو اهانطوتو ةمظعملا ةكم ىلإ هدلاو هب مدق

 لحم ىلإ ةبسن يوارضحو :نايعألا نم ةلمج نع معلا ذخأو :ميركلا
 ناكو ءروكذملا دعس ريبكلا هدج ةبق اهب ءرصم لاعا نم ةروصنم ةدلبب

 ذخا نممو «كلذب وه ربخا اك اهب فانحألا ىتفم هدبع نب دمحأ هدج

 «لامج خيشلا فانحألا ةداسلا يتفمو ءامعلا خيش مهيلع أرقو مهنع

 خيشلا ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا يف كلستو ءةراشب ديعس دمحم جحيشلاو

 هطخب بتك .ابتاك اعضاوتم احلاص الضاف املاع َناكو يكملا مث يبافلا

 دقعلا :فيلآتلا - نم هلو خيراوتلا فيلأتب ًالغتشم بتكلا نم ًاريثك
 ةاور جيرختو «مزمز لئاضف يف ةلاسرو :نيمألا دلبلا لئاضف يف نيمثلا
 عبسو ةئامالثو فلأ ةنس ةكمب هتافو تناكو .ةمغلا فشك ثيداحا

 ."اديعس دمع خيشلا لضافلا ملاعلا هنبا بقعأو ةالعملاب نفدو نيرشعو

 يناثلا نرقلا لضافا مجارت - ثداوحلا يف تادلجم ةثالث يف خيرات :اهنم تافلؤم هلو (1)

 نيدلجم يف رشع ثلاثلاو

 لوسرلا ةرايزو ةنيدملا لئاضف يف لوبقلاو ىضرلا تاحفن -
 فئاطلا خيرات ِق فئاطللا - ةيوبنلا ةريسلا 5 ةيفلا -

 ةدج خيرات يف ةدعملا رهاوجلا -

 ةلضافملاو ةدجو فئاطلا لها ناسل ىلع ةساحلا يف ةيبدأ ةلاسر - مولعلا ءىدابم -

 ِق نيدحوملا ىرشب - .جحلا ةراما ىلوت نميف افصلا نسح - نايعالا خيرات -

 «نيدلا روما

 باتك نا :يولهدلا باهولا دبع خيشلا موحرملا ركذو - 1. ةحفص مجارتو ريس -

 يف جاهتبالاو افصلا نسح باتك نم يوارضحلا خيشلا هليذو هرصتخا افصلا نسح

 [هالكو ءافصلا نسح رصتخم هاممو يديشرلا دمحأ خيشلل جاحلا ةرامإ ىلو نم ركذ
 ..(ه55١١ نابعش ددع لهنملا ةلجب) ةيضيفلا ةبتكملا يف نادوجوم
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 هرأعط ىلا .ف يكحلا دمحا - م؟

 دمحا ايمب ريهشلا ءةمركملا ةكم ليزن «يفنحلا يدنهلا مكحلا دمحأ
 ,بيبللا بيدألا بيبطلا يعملألا «مهنيب هتماقإل قنقلا تيبو مكحلا
 ىتح دنملا لضافأ - ىلع بطلا معب لغتشا هنأب دلاولا يديس يندافأ

 ناكو اهلهأ هب عفتناو اهب نطوتو ةكم مدق مث « ءابطالا سأر راصو عرب

 ىلع .اهقم لزي مو ةدابعلا ىلع ًابظاومو :حالصو ةراهمو مهفو ءاكذ اذ
 نفدو ه1. ةكمب فوتو - مالعلا كلملا ىلإ لصتا نأ ىلإ ماتلا عفنلا

 .بقعي مو ةالعملاب

 ه - ١٠.66 - يىلخلا دمحأ - ©

 هل مجرتو :جوخ خيشلا لاق .يكملا يللا مساقلا يبأ نب دحأ خيشلا
 رمع نب ىلع نب دمحم نب دمحا نب مماقلا يلا نب دمحا :لاقف يومحلا

 ةكمب أشنو ءهدج رغثي فلاو نيسمحو عبرا ه615١٠ ةنس دلو ..يلخلا
 .يبلاعثلا يبرغملا ىسيع خيشلا مهنم .عمج نع ةيملعلا نونفلا يورو

 « مهترثكل اوركذي مو مهريغو نييولعلا ةداسلا نم عمج نع ركذلا نقلتو
 يف رعش ناويد هلو .يلخلا ليعامسإ نب نمحر لا دبع خيشلا ةمزالمب لغتشاو
 تاحشوملاو تايلزغلاو ءايلوألا حدم يف رخآ ناويد هلو « نيج ينلا حدم

 .[اصخلم] ىهتنا كلذ ريغو

 .بوجحملا نمحرلا دبع ديسلا فراعلا هخويش ةلمجج نمو لوقأ

 دئاصق هل اوركذو دحاو ريغ همجرتو .يكملا يسابعلا هللا دبع خيشلاو
 .رشع يناثلا نرقلا لهأ لوأ نم ناك هنأ الإ هتافو اوركذي مو ءررغ

 ها؟8.0- .. سبئس بيطخ دمحأ - 5

 ةكم ليزن يعفاشلا ةواحلا خيش ©« سنس هواجلا بيطخ دجحأ

 خيشلا ةمالعلا ىلع أرقو ءاريغص ةكم مدقو سبنس هدلبب دلو :ةفرشملا
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 ينغلا دبع خيشلا مزال مث ءرصعلا خياشم نم هريغو 2« يطايمدلا ناثع

 ىلع جرختو هب عفتناو ءروكذملا نافع خيشلا ذيملت ريهشلا ماعلا يواجلا

 سيردتلاب .ءالغتشم لاز امو .مارحلا دجسملاب سردو ءعربو هيدي

 ةفرشملا ةكمب هتافو تناكو «تام نا ىلإ «ةدابعلاو ةدافتسالاو ةدافإلاو

 امأ ءرافغلا دبعو ىيحي هيدلو بقعأو .فلأو نيتئامو نيناثو فين يف

 ءالعلا مظعي ؛ميرك ملح حلاص لجر وهو ءدمحأ هنبا بقعف لوألا
 ايادحلا هيلإ درت تناكو .مهمركيو .مهدقتعيو مهبحيو ءمعلا ةبلطو

 فلخو ةكمي يفوتو . ًاًئيش كسمي الو اهقفني ناكف :ةواج دالب نم ةريثكلا
 ةكمب تاف يناثلا امأو ءمُدَقلا ةواجلا خياشم تويب نم مهتيبو .نيدلو

 نالا ىتح ةكم دري ملو ةواج دالب ىلإ رفاس ادحاو انبا فلخو ءاضيا

 . "تام هنا نظلابو

 ها١١؟90 - 0*١ ىناتسغادلا دمحأ - 06

 ةيناولسلا ةسردمب سردملا ء ىكملا ىعفاشلا يناتسغادلا دمحأ باهشلا

 رئاس أرق ابو «ناتسغاد هدلبب ه١++م ةنس يف دلو .ةيهبلا ةكب
 ءابب رواجو ةكم مدق مث ؛نئفتو عربو رهم ىتح اهئالضف ىلع مولعلا

 :يراخبلا حيحص ىلع حرشو نآرقلل ريسفت اهنم «ةديفملا فيلآتلا فلأو
 ميركلا دبع ديسلا ةمالعلا انخيش هتذمالت ةلمج نم .ةعفان لئاسرو
 ه90١١1 ةنس ةكمب يفوت .يناتسغاد رفعج خيشلاو . يكملا مث يناتسغاد

 .هللا همحر هاعيشو ناروكذملا ناخيشلا هلسغو ةالعملاب نفدو

 هوالك - .٠. دواد نب لمحأ - 1

 : هلوقب يبطقلا هفصو يكملا مث لصألا يرصملا يكلاملا دواد نب دمحأ
 نم ناكو .فيرشلا مرحلا يف ماع سرد هلو .ةيكلاملا ءالع نم ناكو

 .ها١مو هتافوو ه07١1١١ ةنس ىف مجرتملا ةدالو .ل[ ص « مجارتو ريس» يف 00
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 موي يفوت هنأب تامحرلا ليزنت بحاصو وه ركذو .حالصلاو ريخلا لها

 ةكمب ةئاعستو نيعبسو عبرا ه 574 ةنس نم ناضمر رهش نماث سيمخلا

 فيطل حرش وهو تلق ىهتنا كلام نبا ةيفلا ىلع حرش فيلاتلا نم هلو

 .فيرظ

 اها95١١ - .٠١9 يروهنمدلا دمحأ - هال

 . يكملا يلبنحلا يفنحلا يكلاملا يعفاشلا مايخ نب معنملا دبع نب دمحأ

 ةّئالا بهاذم رئاسب ايتفلل لمكتسملا ننفتملا ةمالعلا .يروهنمدلاب ريهشلا

 ه .1١5 ةنس دودح يف دولوملا ءهعفرأو هعفنا معلا نم رئاحلا ؛ةعبرألا

 نم هل .فلالاو ةئامو نيعستو نينثا ه595١١؟ ةنس يقوتملا فلاو نيعست

 ةليلج دئاوف ىلع لمتشم ءدابعلا عفن ىلإ داشرلا لبس باتك فيناصتلا

 نم غرف .مجعملا فورح ىلع امل ابترم بدألا لهأ مالك نم اهطقتلا

 .ه3١١1؟ ةنس مرحلا لوأ يف هفيلأت

 ها. - .. يطايمدلا دمحأ - 4

 تخا نبا .ةفرشملا ةكمب ةيعفاشلا يتفم يكملا مث «يطايمدلا دمأ

 ذخأ .يكملا يطايمدلا نامع ةمالعلا ريهشلا ماعلا ريبكلا خيشلا انالوم

 ةكم مدق اهدعب مث ؛ اهيف عربو رهم ىتح تقولا خياشم ىلع رصمب مولعلا

 . ةفلتخم تاقوا يف «ةديدعلا سوردلا مارحلا دجسملاب سردو ءاهب رواجو

 ىلوتو هريغو ءنالحد دمحأ ديسلاك «نايعألا نم ريثك اهرضحي ناكو

 هجوت هنا مث , يكملا يسدق ديعس دمحم خيشلا اهيتفم توم دعب اهب ءاتفإلا

 «يوبنلا دجسملاب اسورد حتفو ءه .1١١٠ ةنس يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ

 مو عيقبلاب نفد .ةروكذملا ةنسلا يف يفوت اهبو ءاهلضافا هيلع فكعف
 انالوم هدعب ةكم ءاتفإ ىلوتو «ةكمب نآلا بقعلا مهنم نيتنبا الإ فلخي
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 ا"" .ينغلا دبع خيشلا مهنم نوريثك هيدي ىلع حرخت .يثبحلا دمج ديسلا

 هدر؟وعغ - +١١ ناهدلا دمحأ - مو

 نب ناثع نب مهاربإ نب دمحأ نب ناهدلا نيدلا جات نب دعسأ نب دمحأ

 ماعلا ةقثلا هنبا ينربخأ .يفنحلا يكملا .ناهدلا ىنلا [بر] دبع

 اوناك هلبقو - ابا رشع ةعبرا ةكمب هل نأب دعسا خيشلا لضافلا
 رسكو ءالا نوكسو لادلا حتفب (يِنْهَد) هلصا ناهد ناو (نّئف) هدلبب

 مجرتملا هدلاو نأبو ناهدلا ىلإ بّرعف اهب هؤابآ بقل رجات ىنعمب نونلا
 .فلاو نيتئامو نيرشعو نينثا ه١5١+ ةنس ةجحلا يذ يف ةكمب دلو

 .دهاز اعرو ناكو ىهتنا رونلا ةبعشب ةالعملاب نفدو ه9١١: ةئنس يفوتو

 محلاو ةدابعلاك :«ةديجملا تافصلاو :ةديمحلا لاصخلا نم مظع بناج ىلع

 نع مولعلا ذخا - فلكتلا حرطو فشقتلاو نطابلا ءافصو عضاوتلاو

 يلولاو - .يفنحلا يكملا يلكسكلاب ريهشلا يوخسخا ٍمهاربإ ةمالعلا

 دمج خيشلاو «ةمركملا ةكمب ةيكلاملا يتفم يقوزرملا دمحأ ديسلا ةمالعلا

 .يفنحلا يلكنجِدا يدنفا ليعامسا ةمالعلاو «ةلاقنب يتفم يباجنبلا دارم

 هخيشل ةمزالملا ريثك ناك نكلو هنع اهاورو .تاريخلا لدا بحاص

 يف فيطل فلؤم فيلآتلا نم هلو .هرادب سردي ناكو « روكذملا يقوزرملا

 يف يناكلا طوسبم) ةلاسرو (ةيطعلا ضيفب ةيكملا بهاوملا) هامس ديوجتلا

 .(يتاوقلاو ضورعلا

 يعافرلا دجحأ - 5

 ةمركملا ةكمب دلو .ىكملا ىعافرلا رداقلا دبع ديسلا نب دمحأ ديسلا

 :رهدلا ديحو راص ىتح عربف رصعلا ءالع ىلع مولعلا أرقو اهب أشنو

 ..ةحضاو ريغ ةظفل انه )1١(
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 ىلع هل فقا مو . لضافألا نم ريثك ةنع ذخأو داجأو دافأو سردو

 املاع ناكو رشع يناثلا نرقلا لهأ ءاملع نم ناك هنأ ريغ «ةافوو ةدالو

 .الماك اعراب الضاف

 ١ - ىمورلا ىسيع نب دمحأ .. - ١١8اه
 هل مجرت . يكملا يفنحلا يولوملا يمورلا هللا فطل نب ىسيع نب دمحأ

 ءايكذألا دحأ وه :لاقف « لئاخلا رهز» يف ىكملا جوخ ردبلا خيشلا

 لوصالاو نايبلاو وحنلاو ةيضايرلا مولعلا يف ةماتلا ةراهملا هل ءالعلاو
 سيئر ناكو .دمحم ناطلسلا دنع ةهاجولا هل ناكو فرصلاو .قطنملاو

 ةكمب يفوتو :نيمرحلاب رواجو ةكمو ةرهاقلا رصم مدق مث ء.هدنع نيمحنملا
 ةئامو رشع ةثالث ه١١١* ةنس ناضمر رهش نبرشع عسأت دحألا موي

 حرش ىلع هتيشاحو لفاح خيرات فيلآتلا نم هلو ةالعملاب نفدو فلأو

 .هللا همحر ىرخا لئاسرو يرانيزلل تاراعتسالا

 يمزمزلا دمحأ - ظل

 تيبب ميدق نم مهتيب ريهشلا .يكملا يعفاشلا يمزمزلا ىلع نب دمحأ

 رييكتلاو ناذآلا مهتفيظو .سيرلا تيبب روهشم اننامز يفو « يمزمزلا

 نوركذيو سيرلاب فرعي مهريبكو :مارحلا دجسملاب مزمز ةبقب تيقأتلاو

 جرألا يف تيأر نكل :هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا ةيرذ نم مهنأ
 نم مهلصأ نا هيف ركذ يربطلا يلع خيشلل يكملا خيراتلاو يكسملا

 ال ل يدق بصنم ةروكذملا ةفيظولا ناو ءمجعلا ىرق نم ةيرق نورذاك

 مهتكراشم نامزلا ميدق نم نوريثك ةعامجج دارا دقو دحا اهيف مهكراشي

 ىقلت ادهاز اعرو املع مجرتملا ناكو .ىهتنا كلذ نم ةالولا هعنمف هيف

 فيفعلا ديسلا ماعلا نع ةقيرطلا ذخأو هرصع لهأ خياشم نع مولعلا
 اهب أشنو ةكمب دلو .رثع يناثلا نرقلا لها نم وهو يكملا رهدم هللا دبع



 .لئامألا ءالجألا لضافألا هلهأك

 ها5١١ - ١١5 يواوزلا دمحا - 5

 يف ةفرشملا ةكمب دلو .ملاعلا يكملا يكلاملا يواوز "اني دجأ دسلا

 ظفحو ءمظعلا اهحوس يف أثنو .فلأو نينئامو نيتسو نينثا ةنس

 ريثك يف عربف مولعلاب لغتشا مث .نوتملا نم ًاريثك ظفحو ميركلا نآرقلا
 نوريثك هب عفتناو نونف ةدع يف مارحلا دجسملاب سردو :نونفلا نم
 ةلمح ىلع ًارقو .هرهد رباكأو هرصع خياشم نم ريثكلا هيلع ىنثأو
 بتك ةلمجج ارقو همزال دقف نالحد دمحا ديسلا مهنم ماظع ءالجا خياشم

 نايبلاو يناعلاو فرصلاو وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلا اهنم نونف ةدع يف

 ىلع هقفتو ينويسبلا خيشلا مهنمو نوريثك هب عفتناو .؛فوصتلاو
 نيمألا هللا دلب ىلإ نيدراولا نع ذخأو .طاشم رداقلا دبع - حيشلا

 ماكحلاو سانلا هيلع ىنثأو مايق متا اهب ماقف ةموكحلا سلاجمب فظوتو

 لضفلا رهاظ ناكو ةدابعلا ىف داهتجالاو ةدافوالا نع كلذ هلغشب ملو

 ةكمب ينوتو .بيرغلا مهفلاو عضاوتلاو بيجعلا ءاكذلا عم لقعلا رهاب
 ةئامالثو رشع ةتس ماع ةجحلا يذ نم نيرشع يف دحالا موي يف ةمركملا

 هللا همحر .ةالعملب نفدو ءةفرشملا ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .فلأو

 ديسلاو هللا دبع ديسلا نينبا بقعو هناوضر بحس هيلع ضافأو ىلاعت
 ىكلاملا ماقمب هيبأ ةمامإ ةمزالم هيلإ تلقتنا لوألاو ملع ابلاط اهو دم

 .روكذملا ماقملاب شيورد ديسلا همع ةماما ةمزالم هيلإ تلقتنا يفاثلاو
 ها86١. - .. يدعسلا دمحأ - 5

 لضافلا يكملا مث يمرضحلا يعفاشلا يدعسلا نسح نب رماع نب دمحأ

 نيلس اه رواجو ةكم مدق 3 ءهدالبب الوأ أرق بيرألا ماعلا بيدألا

 .لصألا يف ضايب (1)

4١ 



 هقفلا ًارقو ثيدحلاو ةيبرعلا مولع يبرغملا ىسيع خيشلا نع ذخأو
 هللا دبع ةمالعلاو . يكملا لاجلا نب يلع خيشلا ىلع باسحلاو ضئارفلاو
 ردصلا حرش هامس لفاح فلؤم هلو .مهتقبط يف نمو ءريشقاب ديعس نبا

 ىهتنا ةالعملاب نفدو فلأو نيناثو فين يف ةكمب يفوت .ردب لهأ ةيمست يف
 .جوخ

 اطش دّمحا - هم

 ةكمب دلو .يكملا يعفاشلا اطش دمحم نب يركب ديسلا نب دمحأ ديسلا

 ىلع الوأ مولعلاب لغتشاو ءهريغو ميركلا نآرقلا ظفحو ءىرقلا مأ

 وحنلا يف هيلع أرقف ءهدماحمو هنساحمب ميركلا بدألا نم ىلحتو ؛هدلاو

 ريسفتلاو فوصتلاو نايبلاو يناعملو قطنملاو نيلصألاو هقفلاو فرصلاو

 أرق «يشبحلا نيسح ديسلا مهنم ةعامج نع ذخأو كلذ ريغو ثيدحلاو

 خيشلا مهنمو .فوصتلاو هلوصاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا لوصأ يف هيلع

 هنإف همزالو طايخ دمحم خيشلا مهنمو هقفلا يف هيلع أرق «يناملا ديعس

 ةريثك ابتك اهريغو هقفلا لوصأو كلفلاو قطنملاو وحنلا يف هيلع أرق

 دجسملاب هناكم يف رّدصت هدلاو تام املو سيردتلاو عفنلل هسفن بصنو

 تناكو اعراب معلا نوئف نم ريثك يىفو اعماج نساحملل ناكو ءمارحلا

 ءانبا بقعو ةالعملاب نفدو ةمظعملا ةبعكلا دنع هيلع يلصو فلأو ''هتافو
 . "!|راغص

 اهه50١١ - ه٠. سمش دمحا - 4

 ةكمب ةمألاو ءابطخلا خيش يكملا سمش دمحأ خيشلا نب دحأ خيشلا

 مكت اذإو .ريطلا هسأر ىلع انأكف سلجاذإ رصعلا ةردان ناكو .ةفرشملا

 .لصألا يف ضايب )1١(

 2« 356 ص مجارتو ريس »د اه 5 ةنس ةكمب يثوتو ١.٠.0 ةنس دلو 0(
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 سمح ه06١١1 ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت .ريخلاب الإ وه مكتي الف سانلا

 نم ىهتنا .هقارفل سانلا فساتف ةالعملاب نفدو فلاو ةئامو نيتسو

 يف ىرخأو .مزمز لضف يف ةلاسر اهنم لئاسر هلو .تامحرلا ليزنت
 خيشلا هيخا توم دعب ه١7١١ ةنس يف ءابطخلا ةخيشم ىلوت «كسانملا

 ناثع خيشلاو ء دمع خيشلا نيحلاص نيبيجن نيدلو فلخو «سمش مهاربإ

 .مع يلاط نيبيطخ نيمامإ اهيلك

 هو.؟ - م#بو باهشلا دمحأ - د

 . يلبنحلا باهشلا دوعسم نب ركب يبا نب ىلع نب نمحرلا دبع نب دمحأ

 ظفحو .ةتامنامو نيثالثو عست ةنس يف ةكمب دلو :'ءوضلا يف لاق

 راصو ةكمب كب ريخ سرد يف ررقو .«لبنحتف ايعفاش ناكو «نآرقلا

 ةدابعلاو فاوطلا ريثك ريخ ناسنإ وهو .هريغو كلذ يف يبنحلل امزالم

 هنم عمسو ,دهف نب رمع مجنلا بحص ء.ريخلا اهس هيلع ءهريغو موص نم

 ىلع عبسلاب ةحتافلا أرقو ,يغارملا حتفلا يبأو ,ىقتلا هدلاوك هريغ نمو

 خيشلا لاق ىهتنا ريخلاو ةدابعلل مزالم عناق ريقف وهو .شايع نب نيزلا

 رعشلا مظن ًادالوا قزرو ءىرخا دعب ةجوز جوزتو دهف نب هللا راج

 نيتنثأ ةنس ةجحلا يذ لهتسم نينثالا ةليل تام ءيدلاو هنع هبتك

 اذك هفلس دنع ةالعملا يف نفدو «ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو ةئاعسنو

 .ةلباولا بحسلا يف

 ها١٠٠و١ - ١٠غ9 ناخيش نب دمحا - 16

 نب ناخيش نب دمحأ نب ماس ديسلا نب ركب ينأ ديسلا نب دمحأ ديسلا

 دمخ نب يلع نب دوبعب رهتشا هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ركب يبا نب ىلع

 .”م١/10 عماللا ءوضلا )١(

 هل



 .ةليودلا ىلوم

 ءهدلاو رجح يف ةكب أشن :هتحجرت يف تامحرلا ليزنت فلؤم لاق

 خيشلا نع ةقيرطلا ذخأو «يبرغملا نيسح خيشلا نعو هنع مولعلا ذخأو
 يف هئابا ةبرتب نفدو ه١9١٠ ةنس ةكمب يفوتو .بوجحلا نمحرلا دبع
 دلو :لاقف رثألا ةصالخ يف يحلا هل مجرتو .ىهتنا .يولعاب لآ ةطوح

 يف ىبرتو أشن ابو .فلأو نيعبرأو عست ه49١٠١ ةلس بجر يف ةكمب
 ظفاحلا ةيفلاو جهنملا ضعبو داشرإالاو نارقلا ظفحو ءهدلاو فنك

 .لئاسرلا نم كلذ ريغو كلام نب ةيفلاو .ثيدحلا لوصأ يف ىقارعلا

 ركذلا نقلتو .ةقرخلا هنم سبلو لسلسملا قيرطلا ذخأ هنعو هابأ مزالو
 نع ذخأو «هسرد يف ريشقاب هللا دبع خيشلا مزالو ؛ةكباشملاو ةحفاصملاو
 دبع نب دمحأ خيشلاو لاجلا نب ىلع خيشلاو يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا
 نب دمحم مزال مث «يبابعلا رهاطلا نب هللا دبع خيشلاو . ظعاولا هللا

 سيردتلاب ناهلس نب هخيش هرمأو ءنونف ةدع نقتاو .يبرغملا ناولس
 ةكم مدق امل « يثيبشبلا دمحأ خيشلا نع ذخأو :مارحلا دجسملاب سلجف

 خيرات رصتخاو :«قيلاعتو لئاسر ةدع فلأو «هزاجأو ىلوألا هتجح يف
 ."'هتدم لطت مل نكلو هيف دازو «يفالا قربلاب ىمسملا يبطقلا

 يزاريشلا دمحأ - 9
 ةصالخلا يف يبحلا لاق .يزاريشلا يلع النملا نب دمحأ نيدلا باهش

 بحاص ىلع ديسلا ماب جوزت ناك ةمجرتلا بحاصو :هدلاو ةمجرت بقع
 ءايحألا ِق وهو ءنآلإ ةكم ءابدأ دحأ ؛دمحأ هدلو اهدلوتساو , ةفالسلا

 ا"!ئال موصعم نب ىلع ديسلا وخا وهف ؛تاذلا فيطل تاودالا لماك

 ١/»١5. رثألا ةصالخ ينهتمجرت (01)

 ١/١. رثالا ةصالخ يف هتمحرت 6
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 ًاردب مراكملا ءامس يف علط ٌباهش :هلوقب ةفالسلا بحاص همجرتو .ىهتنا
 ةرماع احلم هنم تبثا يناعملا ولح « ظافلالا لزج هرعشو :[لاق نأ ىلإ ]

 نيح لإ ا بتكو « ةديصقلا هذه هلوق هنمف , يلاعملا ةلها ؛تايبألا

 مث: ناويدلا اذه ِق هتبثال « هرعش نم ايش هنم تيلط

 اجالع ُبحلا اًنض نم يل ىرأ ام اًجاجفلا يرقتست شيعلا برو ال
 جاع ناك ول مُيِداَح ىلع رم ًالئاق يلاؤس ئدجُي الوال
 اًجالت بكر هل حال الك ٌمرغم بص هربلا وجري فيك
 اًجاعزنا اداز مهيح نم ٌةمست هل تّبه ناف ٌممدلا بكسي
 اجاجأ داع اندرو يفاصل ام ىمحلا ءاعرجب يئالخا اي
 اجاد بحلا يف نكي مل ميدن عم اهتّيضق ءىنمب لايلو

 اجالبناو ًانسح َراقألا لجخي سعان ٍلازفك حيلمو
 اجاتر نيبلا حداف نم اننيب ىلث ٌرهد انتش يف ىعض
 اًجاجوعا ّقحلا نع تداح ةيتف مهب تلّدبتو اوءانتف

 اجاجُم هيفاصت درو لزي ل ظفاح يدادول درف ريغ

 اًجات ةايلعلا ِتّسبْلأ هب .نم ىلعلا وذ لع دجملا حذاب
 ا"'يجانتٌُقْرَو هبْنصغ ىنثناام ًايقار يلاعملل ًادرف ماد

 ضرغل هيلا اهتبتك تايبا نع يل اعجارم .هلوق هرعش نمو

 - :ضرع

 ابقاث كّمجنو ًادوعسم كدَجو ايلاغ كّدس لاز ال نَسَح ابأا

 اًبياطألا يلاعملا يف يوحتو كيدل اهَراث ىتجت ءايلعلا تلاز الو

 ابكاوكلا قافو ىلعألا سلطالا ىلع هّليذ رج دق كنم ضيرق يناتأ

 )١( ص رصعلا ةفالس ١84.
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 ايراحم يفاصتلا دعب نم حبصاو هدو ريفغت لخ ىلا ريشي

 اًبضاوق يداوغلا بحس ترطماولو هدادو نانع ىنثي نا هللا يبا

 اًبئاصم نامزلا اذه نم َعّرجت ٌورمابرٌعلا رخفم اي هنكلو
 اًبناج قلخلا نع ًازاحنم حبصاو رولا نع يفاجتلل امزع درجف
 اًيئاجع اهاضق نم يدبت كرمعل هفورص نا رهدلا اذهل ًاربصف

 اًبضاغم ًانيح ّلظ بحم ىضريو ارّدكمأر هد ّرم بارش وفصيس

 اًبتارم يلاعملا يف يقرت كنأب ًاعزانم لازي ال يريمض ناف

 اًبئانج راخفلا ليخ اهب ُدوقت ةمفر نيكامسلل ومست ُبتارم
 اًيذاك فلي /لاق ام اذإ قودص مركم قت نع يدنع كلذف

 ابئاص ةلاقملا تبث هّيفلاف نطاوميف هّلوقىَعرأ تلزامو
 ا"'ابئاغرلا ٌلينتوا يداعألا ديبت ةبتر عفرأ دجملا يف ًايقار مدو

 ةنس ةيدنهلا رايدلاب هدصق نيح ةفالسلا بحاص ًاحدام هلوق نمو

 ءةه ٠٠١ ا:

 دنرلاوةكارالا يداوايحلا ايحو دجن نم عراجألاب اعبر هللا ىقس

 يدبي هترسأ نم رشب نانفاب يدعاسم نامزلا ناك اهب ناغم
 دنه نم دعابتلا ليلىكح عرفب هنيبج ءوض حال ام اذا ميرو

 ."'اهرخآ ىلإ

 هيبنلا ةمالعلا ؛ليلجلا لضافلا ملاعلا :لاقف يكملا يوارضحلا خيشلا

 .86١ص قباسلا ردصملا )١(

 .8١؟ص ةفالسلا يف اهلماكب ةديصقلا (؟)
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 خيشلاك لضافالا نم ةلمح كرداو ء.ةدم رهزالاب رواج .ليسنلا

 نب دمحا خيشلاو .يلاضفلا خيشلاو «يروهنمدلا خيشلاو « ينسيوقلا

 خيش نارقا نم وهو ءلوقنمو لوقعم نم مهنع ذخاو .هنارقاو «سنوي

 هلو «ةمات ةكلم هيف هل تناكف فرحلا ملعب لغتشا مث ؛يروجابلا مالمالا

 تفقو نيدلجم ْق (ةيربلا عفنل ةيملعلا دئاوفلا باتك) اهنم تافلؤم ةلمج

 ,ةحتافلا ةروس صاوخ يف (رهاوجلا زنك ىلا رهاملا داشرإ) باتكو هيلع

 مساق نبا) حرش ىلع ةيشاحو (رحبلا بزح حرش رهنلا ضيف) باتكو
 همسا باتكو (يغبادملل جارعملا ةصق ىلع) ةيشاحو هقفلا يف (يزغلا

 يف (ةليللاو مويلا لمع) حرش باتكو ءناسنالا عفانم يف ناويحلا ةايح

 ةفرشملا ةكم ىتا .ةديفملا ةعفانلا بتكلا نم كلذ ريغو .ثيدحلا

 ةنس اهب يفوتو :«ةديفملا سوردلا مارحلا دجسملاب سردو ةدم اهب رواجو

 نم هدلاو ناكو ةالعملاب هللا هر نفدو .فلاو نيتئامو نيعبسو فين

 هب عفتنا ءرهزالاب ةرفاولا سوردلا هل «مالسالا خياشمو :مالعالا ءاعلا

 .ةكمب بقع هل دجوي ملو لوقا ..ىهتنا نوملسملا

 ١ - ةالال يربطلا نميلا وبأ دمحأ - 8..٠اه

 ماما .يكملا يعفاشلا يربطلا ينيسحلا - نميلا نبا نب دمحم نب دما

 يف دلو .لماكلا بيجنلا يعذوللا لضافلا باشلا ملاعلا يعفاشلا مقل

 ةثاعستو نيعبسو عبس هدوالا ةنس ناضمر رشع عسات تبسلا موي

 نوتم ةدع ظفحو .ماقملا يف تارم حيوارتلا هب ىلصو نارقلا ظفحو

 ىلع هتاظوفحم ضرعو اهماتب ةيبطاشلاو اهماتب يدرولا نبا ةجبب اهنم
 دافاو ةئاعستو نيعست ةنس يف يربطلا رداقلا دبع ةمالعلا عم خياشلا

 يف هتوم ناكو ىلاعت هللا همحر اباش تامو ء«ةدم سانلاب ماو «تادافالا

 .يربطلل ةيربلا ءابنا نم ىهتنا فلاو نينثا ه١٠١٠١٠ ةنس هيبا ةايح
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 ها..م - ورا يربطلا دمحأ - 7+؟

 يف دلو .ىيكملا يعفاشلا ينيسحلا يربطلا دم نب هللا دبع نيدمحأ

 ىلع أرقو . علاب لغتشاو ةئاعستو نيرشعو عبس ه و510 ةنس ناضمر
 دبع نبدمحا خيشلا مزالو هسورد مزالو يمتيه ا رجح نبدمحا ةمالعلا

 انيد ًافشقتم مجرتملا ناكو . مهريغو يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلاو رافغلا
 اعطقنم ًامومأم ةراتو امامإ ةرات تاعاجلا روضحو دجسملل امزالم احلاص

 ةنس ةجحلا يذ رشع سداس يف يتوت .ةالولل ددرتلا نعو سانلا نع
 . ىهتنا .يربطلا بحلا ىلع ةالعملب نفدو فلالا دعب ثالث ه..*

 .يربطلل ةيربلا ءابنا نم

 ه*598 - .. يربطلا هللا دبع نبدمحأ - 7م

 رخآ ىلا - ركب يبا نب دم نب هللا دبع نب دمحا سابعلا وبا باهشلا
 مرحلا خيش :يعفاشلا يكملا ينيسحلا يربطلا .ةبسنلا نم يتأيس ام

 نم نيذلا نيبحلا نم ازارتحإ ءريبكلا يربطلا بحلاب ريهشلا يملا
 أشن .ةودقلا ةماهفلا ةلحرلا ةمالعلا ريهشلا مّلعلاو ريبكلا مامالا - هدعب

 بحاص .دجملاو يلاعملا رجح يف يىبرو .دجنو ةماهت نيب روكذملا ةمالعلا

 هنأث ولع ىلع لدت ىتلا ةديفملا ةقئافلا تافنصملاو ةديدعلا فيلآتلا

 ْ .هنارقا نيب هتعفرو

 ةفص) باتكو ."!نينمؤملا تاهما بقانم يف نيمسلا طمسلا) اهنم

 ما دصاقل ىرقلا) باتكو ء(اهقرط فالتخا ىلع َهَتيَي يللا جح
 هامسو هرصتخا مث (رفظملا كلملل ررحلا) ىمسملا باتكلاو !"((ىرقلا

 ..بلح ةنيدمب ةيملعلا هتعبطم يف خابطلا بغار دم ةقفن ىلع ه١ ةنس عبط 1(

 .ناطق سامع خيشلا موحرملا ةقفن ىلع ه717١ ةنس رصمب عبط 0(
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 ينيعرلا مهاربا نب دم هرصتخ او . :يحيحصلا ماكحا هبف عمج (ةدعلا)

 مصتخغو .نونظلا افشك ٍِق هركذ .انسح ًاراصتخا بيدالا ىقشمدلا

 زارطلا) هامس نيدلجم يف يزاريشلا مامالل ةيعفاشلا عورف يف بذهملا
 ِق يار نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ِق يناعملا ةزيجو هلو (بهذملا

 .يدرورهسلل فوصتلا يف فراعملا فراوع رصتخاو :؛يفآر دقف مانملا

 بيرغ يف باتكو .اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأب ةصاخ بقانمو

 ريخ) و .يرزجلا ريثالا نبا فيلأت لوسرلا ثيداحال لوصالا عماج

 أ'(ىبرقلا يوذ بقانم يف ىقعلا رئاخذ) و (ىرقلا مأ ةرايز يف ىرقلا

 نيعبرأ ىلع ةلمتشم ةلاسرو !"(ةرشعلا لئاضف يف ةرضنلا ضايرلا]و
 ىلع فاوطلا ليضفت ِق ةرصنلا فطاوع» ةلاسرو .جحلا ٍِق اثيدح

 .« ناورذاشلا ةلاسم 5 نايبلا ءاصقتسا» قو« ةرمعلا

 فاحتا دهف نب نيدلا يقت نب رمع نيدلا مجن ةمالعلا ظفاحلا لاق

 تام ةئاتسو نيعسنو عبرأ ه 96 ةنس ىفو :ىرقلا ما رابخاب ىرولا

 ىدامح يباث ءاثالثلا ةليل يف يربطلا هللا دبع نب دمحا نيدلا بحم ةمالعلا

 .ناضمر يف ليقو نيعيبرلا ىدحإ يف لاقيو .ةرشع عباس ليقو .ةرخآلا
 . ىهتنا

 خيشلا لي 1 نييربطلا مجارت يف نييبتلا هباتك يف
 سراف نب ىلع نب ركب يلا نب مهاربا نب دمحم نبركب وبا نيدلا ىضر

 تسفالاب هعبط ةيقارعلا باتكلا راد تداعاو ةداعسلا ةعبطمو سدقلا ةعبطم يف عبط )1١(
 .اه ١مل ةنس

 .ها0+ ةنس (ةيناث ةعبط) رصمب فيلأتلا راد ةعبطمب عبط (1)

 ل



 .اهدعب ىتلا يف وأ .ةئامسمحو نيعبس ةنس يف ليق :يربطلا ينيسحلا
 «نييضرم ةاده ءالع ًادالوأ هللا لأسو . هلم ينلا رازو اهب عطقناو
 درسو .نوسردم ءالع مهلكو :لاق مهدع مث .ءاهقف دالوا ةعبس هل دلوف
 يبا ةمجرت يف لاق هناف .بلاط يبا نب ىلع نبا نيسحلا ىلا فيرشلا مهبسن

 نب يلع نبا ركب يبا نب مهاربا نب دمحم نب ركب وبا :هتروص ام اذه ركب
 نب ىلع نب دحاولا دبع نب ىلع نب دمحم نب مهاربا نب فسوي نب سراف
 نيدلا مجن هلقن امو .يربطلا ينيسحلا بلاط يبا نب يلع نب نيسحلا

 خيشلاو .دهف نب نيدلا يقت خيشلا هدلاو هركذ مهبسن درس نم روكذملا

 رابخاب مالحالا يوذ ةهزن» هباتك يفو .همحعم يف دهف نب نيدلا زع

 .همجعم يف دهف نب هللا راج خيشلاو « مارحلا هللا دلبب ةاضقلاو ةمئألا

 لالجلاك نيدمتعملا نيفلؤملا نم مهريغو « فلتؤملا لوقلا» هتلاسرو

 باهشو .كلذب مهتمجرت يف يداولا دمحا نبدمم ثدحلاو .يطويسلا

 .يكملا يناصمحلا بيطخلاو .ةلوطملا هتبطخ يف رجح نبدمحا نيدلا

 .ىهتنا ءالعلا ةمتالا ةذباهج نم مهريغو

 هلبق نم لب .روهظلا دالوا نم اننامز يف مهنم دحا قبي ملو لوقا
 نم لك .نأشلا مظع هللا ناحبسف .ةنس نيسمحو ةئام وحن نم ابيرق

 .نآ لك يف ىلتت تلاز ام يتلا مهنساحمو مهئانث ركذ يفكيو .ناف اهيلع

 : رعش

 ثيداحأ سانلا امناف هركذ ًانسح ائثيدح نكف

 .موراب ديسلا تيب مهو .نوطبلا دالوا نم بقع محل دجويو

 مدق نم لوأ نأ دهف نبا نع القن يربطلا ىلع خيشلا لوق يفو تلق

 هيفاني هنال ءرظن ةئامسحو نيعبس ه 017١ ةنس يف نيدلا ىضر ةكم مهنم

 ةافول « ىرولا فاحتإ » هخيرات يف هسفن دهف نبا نيدلا مجن خيشلا ركذ
 نيرشعو ثالث هو5+ ةنس يف مهدادجا دحا يربطلا مهاربا خيشلا
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 كلذ مقو نا الا مهللا هتحرت تمدقت دقو .هريغ ركذ كلذكو .ةئامسمخو

 ناك هنا رهاظلاف هيلعو .ةرابعلل لقانلا نم كلذ لصحو .اوهس هنم

 الاو .ةيقيقحلا ةيمدقالا حصت ىتح خيراتلا اذه لبق نم ةكم مهمودق

 نب نافع نب رمع نب ركب يبا ةججرت يف هسفن دهف نبا هركذ ام اضيأ ىفانل

 ه 050 ةنس يقوت هناب ةيفنحلا ماقم مامإ يراخبلا رهاط نب زيزعلا دبع

 نم مدقا نييراخبلا ةعامج نأ ديفي هناف .ةتامسخو نيرشعو سمح
 .ربدتف كلذ يف مه نيكراشملا ةكمب فئاظولا بابرا نم مه ذا نييربطلا

 ةمالعلل « نسحلا ينب ةيالو خيراتب نمزلا ءالضف فاحتا» يفو

 نب مهاربا ديسلا .نومألل ةكم ةيالو يلوو :يربطلا لامجلا ىلع نب دمج
 جحو بلاط يلا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب رفعج نب ىسوم

 ينب اي - اندج وه اذه مهارباو .نيتئامو نيتنثا ه٠. ةنس سانلاب

 نع يبسافلا اهلقن ةيالولا هذهو - يىميهاربالا ماقملا ةمئا .يربطلا

 ه.+ ةنس ةكم ىلع ايلاو ناك ةلظنح نا يقزرالا ركذو . يقينعلا

 نكي هناب كلذ نيب يسافلا عمجو .ىلع نب نودمحل ةفيلخ نيتئامو نيتنثا
 بانتساو نيتئامو نيتنثا ه٠. ةنس لوا ينايلاو نودمح نوكي نا

 اذهف .ىهتنا .ةنسلا هذه رخآ يف .ايلاو ناك مهارباو .روكذملا ةلظنح

 .اضيا روكذملا نيدلا مجن هلاق ام يفاني ىرت اك

 خيشلا هلاق اك يهو «تالضافلا ءاسنلا نم تناك مجرتملا ةدلاوو

 يربطلا دمحا رفعج يلا ىضاقلا تنب ةيربطلا ةديس يربطلا رداقلا دبع

 :دهف نبا حارسلا لاق . ةئاتسو نيعبسو ىدحا اها١7 ةنس تتام

 نيعبراو ثالث ةئس يف يمرح يلا نباو ينارفعزلا بيعش نم تعمس
 .عباسلا]وا وا سداسلا رخا يف اما اهدلومو .يربطلا ىضرلل تزاجاو

 اها

 اى .يربطلا ركب يبا نب يلع مامالا هدلاو مع نم مجرتملا عمسو
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 ."اه ١ .روكذملا ىلع ةججرت يف يسافلا نيدلا يقت ظفاحلا هدافا

 اه... - ملا ةريهظ نبدمحأ - 4غ

 ىكملا ةريهظ نب ركب يبا نب مويقلا يحلا دبع نب ةيطع نب دما

 :دهف نب هللا رج خيشلا لاق - ةدحج يضاق يخا نبإ يىلسنحلا

 ةريهظ نبا دوعسلا وبا يلاجلا يعفاثلا ةكم يضاق هبانتسا '"..لوقأ

 فلخو نميلا خئاشم ىلا هلجأل راسو فوصتلا ىلع لبقأو هدعب اهيلو
 نم نينس ثالثب دماح يلا همع دعب ةلبانحلا ءاضق ىلوت ءهللا دبع هدلو

 ."'ةلباولا بحسلا نم ه١ ةئاعستو نيعبراو نينثا ةنس مورلا

 ها5١١١ - .. يدوماعلا ديعس دمحا - 0

 خيشلا :جوخ خيشلا لاق .يعفاشلا يكملا يدوماعلا ديعس نب دما
 تجحجح الل هترز :يزغلا مجنلا لاق .سيبق يلا لبجب مقملا هللاب فراعلا

 سمخلا تاولصلل هدنع نومزالم هتعاجو:[لاق مث ] فلالا دعب رشع ةنس

 فارتحالا نوكرتي ال مسوملا مايا يف هتعامج نا هقيرط نمو .راكذالاو
 لاق .سانلا لاّؤس نع ءانغتسا مهتنس رئاس مهب موقي ام نوبستكيف

 ناكو ؛ءهينيع ىدحا يف اباصم ناكو .راقولاو ةنيكسلا هيلع هتيارو
 نيعبس وحن نع تامو ىخئاشمو يدالوألو يل ءاعدلا هتلأس ةيالولا رهاظ
 دعب رشع ةعبرأ ه1 ةنس ناضمر رهش خلس يف هتوم ناكو .ةنس

 .ىهتنا ةالعملب نفدو ةكمب فلالا

 ةنس ةرخالا ىدامج يف ةكمب هتدالو ركذ ؛80 صحو ءزج بهذلا تاردش يف 0

 .اه 16

 07 ضاو ريغ ةرامع ((

 .؛صص '؟ ءزج عماللا ءوضلا يف ةمحرت هلو هتافو ركذي م م
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 ها88م - ١١00 روكشلا دبع دمحأ - 5

 مامالا ءروكشلا دبع نب دمحم نس ديعس دمت نب نيما نب دمحا

 تيب قباسلا يفو ؛لاملا تيب نآلا مهتيب ريهشلا يفنحلا ماقمب مزالل

 نيدباعلا نيز تيب نيبو مهنيبو .روكشلا دبع تيب قبسالا يفو ءراطعلا
 يكملا يفنحلا .ةيدنه تيب ةيلصألا ةرهشلاو ءروكذملا دمحم مهعمجي ةبارق

 نيتئامو نيسمحو سم ةنسب ةفرنئملا ةكمب دلو . رعاشلا بيدالا ملاعل

 بلطب لغتشا 5 نوتملا نم اريثك ظفحو «( ةنسح ةأشن اب أشنو . فلاو

 هيلع أرقو ءدادرم حلاص دمحم نب هللا دبع خيشلا يدج ىلع هقفتف معل

 هذيملت هاعب مزالف تام نا ىلا ةادم همزالو اضيا ضورعلاو وحنلا ِف

 ديعس دمحم ةلحرلا حلاصلا خيشلا ىلع أرقو ؛لامح نمحرلا دبع خيشلا
 قطنملاو وحنلاو نيلصألا هيلع أرق «نالحد دمحا ديسلا نع ذخاو هراشب

 ثيدحلا عمسو ءاهريغو ضورعلاو ريسفتلاو ثيدحلاو نايبلاو يفاعملاو
 اجاح مدق نيح يرهزألا هللا ةنم دمحا ةمالعلا نم ةيلوألاب لسلسملا

 نسحلا مظنلا مظنو دافاو مارحلا دجسملاب سرد عرب املو هتايورمب هزاجاو
 ريمأ حدم هنمض الزغ ةيبرعلا مع يف انتم مظنو ةنسحلا فيلآتلا فلأو

 يف مظن هحدم يف ررغ دئاصق ةلمجج اضيا هلو اشاب هللا دبع فيرشلا ةكم

 احرشو يلامألا ءدب ىلع احرش فلاو .هعانطصا ةيفيكو هبرشو ىهاشلا

 ةبخنلاب ىمسم ةيكملا ثداوحلا يف اخيراتو .ةريهشلا ةعماجلا ةلاسرلا ىلع

 ,«نوحشملا كلفلا هامس بئارغو رداون ىلع يوتحي فيطل عومجمو ةينسلا
 مهب عاتجالاو سانلل ابحم اسينأ ةثداحلا نسح الماك ابيدا اعضاوتم ناكو

 .هيلع ينثيو الا ًاريغص الو ًاريبك اصخش تيأر ام ابوبحمو

 ناكو « حيورتلاو ليقملاو اهيف عاتجالا لجأل دايج ةلحمب ةعبرم ىنب

 تالآو تايبدألا بتك نم مهمزلي ام رئاس مل رضحيو هسفنب مهرثابي
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 نا لقف ةلمجلابو « مهنم ريقفلا ةاساومو ةينونمملاو حرفلا ما عم ةمعطألا

 ةكمب يفوت .هدقف ىلع مارحلا دلبلا لها فساو هاندقف دقلو هلثم دجوي
 نيرشعو ثالث ةنش لاوش نم نيرثعلاو ثلاثلا دحالا ةليل يف ةمركملا

 هللا همحر ةالعملب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .فلاو ةئامتالثو

 هللا دبع همسا ًادحاو ًانبإ بقعو :ىلآوو هناوضر هيلع ضافاو :ىلاعت

 ةروشرشلا لها سيئر مجرتملا ناكو ؛روكذملا هيبا ةمزالم هيلا تلقتتا
 ةكم ءارما ريراقت بجومب ةديدع نينس مهدنع تثكم ةسائرلا هذهو

 دقو مهتيب يف نالا ىلا يهو ءربكالاف مهنم ربكالا اهالوتي ةمركملا

 اهدق تناك دقف لاملا تيب ةفيظو اماو .مهيلا تعجر مث مهنم تذخا

 . مهنع تلاز مث مهدنع

 ها١*0 - .. يماصعلا دمحأ - الاب

 هدلوم «بيدالا ةمالعلا ملاعلا يكملا يفنحلا يماصعلا دمحا يضاقلا

 مولعلا فونص ليصحتب لغتشاو نآرقلا ظفحو أشن ابو ةفرشملا ةكمب
 دلقتف بترلا يلاعا يف ىقرتو بحجنو اهيف عربف موهفملاو اهنم قوطنمل
 مامالا لاق .مانالا هب ىلاعت هللا عفنو مارحلا دلبلا ةنازخ :هّدِجج ىوتفل

 ىلوت « فلاو ةئامو نيثالثو تس ه 1١١7 ةنس ىف هخيرات يف يربطلا دمخ

 .اه ماقاو اهيلا لحرف ةدج ىلع ايتفم ىفنحلا يماصعلا دما خيشل

 يضاقلا هوخا اهدعب اهدلقو ه١١1*07 ةنس يف اهب مجرتملا ينوت مث ىهتن

 ليزنت » باتك ِِق 1 ةروكذملا ةنسلا ِق اب وه يقوتو يماصعلا نيسح

 .« تامرلا

 ه.. - ١١م٠. ؟راطعلا دمحا - الم

 ىدنمهلا ءدلوملا يكملا يفنحلا راطعلا لام يلع نب ناثع نب يكم دمحأ

 نوفوني ام خويشلا نم ريثك نع ذخأ .ءايكذالا ءالضفلا دحأ لصألا

 ]ل



 هل رقأ .لاجرلاب ةديج ةمات ةفرعم هلو .ثيدحلا مع يف رهمو :ةئاملا ىلع

 رهاظ ىلع ديسلا ثدحلا ةمالعلا يخيشو هخيش مهنم لضفلا لها كلذب

 يديسو نالحد دمحا ديسلا نييكملا هخويش نمو ىلاعت هللا همحر يندملا

 بسح خيشلاو يفيفع ىفطصم خيشلاو قيدص نب سابع خيشلاو دلاولا
 خيشلاو يواوز حلاص دمحم ديسلاو ينانكلا دمع خيشلا يمال يدجو هللا

 ثيدحلا يف بتك ةدع هيلع أرق .«يشبح نيسح ديسلاو ةتف مهاربا

 اذه يف ةذمالتلا نم هلثم ادحأ تيأر ام لوقيو هلجيو هنأشب هوني ناكو

 هخياشم رئاسل عمجو مهتايورم رئاسب هوزاجأ مهلكو ءهب ءانتعالا ينو معل

 طبضلا عم ةباتكلا عيرس ناكو ديج نسح طخ هلو مظنو ءرثنو (جعم

 اهيفو دنملا ىلإ ةديدع تالحرهنم ترركت دقو ةديدع ابتك هب بتك ماتل

 بتكلاعمجي ناكو مهنعذخاو لضافالا ءالعلا نم نيريثكب عمتج

 بتكلا عمجي ناكو مهنع ذخاو لضافالا ءالعلا نم نيريثكب عمتجا

 '"ايفوتو دنهلا ىلا اريخأ رفاسو اريثك ائيش اهنم زاح دقلو ؛ةديرفل
 .فلألو نينئاملا دعب نيناثلا رشع يف هدلوم ناكو

 هو8غ4 - .. نيدلا ءالع دمحأ - او

 ةالعملب نفدو ةمركملا ةكمب يفوتف «مارحلا دجسملاب سردي ثبلو :ةديدع

 .روكذملا نيدلا بطق هنبا خيرات يف (ك « ةئاعستو نيعبرأو عست ةنس يف

 ها. - واله نالع نب دمحأ - م.

 يكملا يدنبشقنلا يعفاشلا يقيدصلا نالع ْن مهاربإ نب دجأ

 ( ةئاعستو نيعبسو سمخ ةنس ةمركملا ةكمب دولوملا ىلاعت هللاب فراعلا

 .١وا//١ رثألا ةصالخ (1)



 مع وه ةمحرتلا بحاصو هتركذت يف يربطلا نيدباعلا نيز مامءالا هدافا
 يميجع نسح خيشلا همجرتو نالع يلع دمج خيشلاو . دمع خيشلا ةمالعلا
 .ةكم رخافم دحأ نالع دمحأ نيدلا يفص ةقيرطلا خيش :ةمالعلا هلوقب

 دبع مامالاو يرصبلا ميحرلا دبع نب رمع ديسلا انالوم كراشو
 مهخويش نم ريثك نع ذخألا يف ءالجألا نم اهريغو يربطلا رداقلا

 اهيف عرب ىتح ةيمكحلاو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا بلطو نآرقلا ظفحف

 مهنم ءالعلا ةلج هيدي نيب اهرضحي اهريغو قطنملا سورد تناكو
 مامإلا انخيشو ةيفنحلا يتفم هاشداب قداص دمحم ديسلا انالومك انخويش
 .ةيعفاشلا يتفم يربطلا نيدباعلا نيز

 اهب ينوتو اهب أشنو ةكمب دلو :هتحجرت يف تامحرلا ليزنت بحاص لاقو
 ةديسلا نم برقلاب ةالعملاب نفدو ه #٠١ ةنس نابعش ١7 نينثالا ةليل
 ىنثأو "''رثألا ةصالخ بحاص هل مجرتو ىهتنا اهنع هللا يضر ةجيدخ

 .رم ام ىلع دزي مو هيلع

 ها١١؟5. - .. يولعلا دمحأ - م١

 ماعلا «يعفاشلا يكملا يولعلا ليقع نب ركب يلا نب دمحأ ديسلا

 سردف ؛ سيردتلاب زيجأف .تقولا خياشم نع ذخأ اهيو ةكمب دلو :ققحلا
 فاوطلا ريثك ناكو .ةسايرلاو لمعلاو ملعلا يف ةياغلا غلب دقو ءدافأو

 ءدحوألا ةمالعلا لسن نم مه ةكمب ليقع ينب تيبو .ةدابعلاو دجهتلاو

 لاك لكب وه نم تنب نإ « يكملا ليقع نب رمع ديسلا « دنسملا ةماهفلاو
 اذه ىلإ نودوجوم مهو ءيرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا ةمالعلا ءيرح

 ةكمب مجرتملا يفوت «ناولملا بقاعت ام مهلسن ينو مهيف هللا كرابو نامزلا
 دقو هريغو تامحرلا ليزنت يف اك فلأو نينئامو نيعبرأ ه١. ةنس
 روكذلا نم فلخو هللا همحر ةالعملاب نفدو ةنس م١6 وحن رمعلا نم غلب
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 رمع ديسلا (هو نيدقرفلاك لضفلا باستكاو ةمهلا ولع يف اه نيدلو

 - .. فيلعلا دمحأ - م؟

 .ىكملا - ًارغصم - فيلعلا نب نيسحلا نب دمحأ نيدلا باهش

 :نمزلا ءالضف فاحتإ يف يربطلا لاق . يكملا مث يندملا مث ينميلا يناندعلا

 هيف هيلإ راصو . ضيرألا ضورلا هضيرق :[لاق نأ ىلإ ] ءاحطبلا رعاش»
 اهحاير هسفن ىكسمب تباطو اهحامر تلاط ةلوطم دئاصق هلو : ضيوفتلا

 ءاقللا ىلإ َّيِعَذ نا ىلإ ءاهترورمو اهافص عرقو ءاهتورذ دعتقا ةحاصفك
 تس ه5 ةنس ةجحلا يذ يف ءةكمب ءاقبلا راد ىلإ هالوم هلقنو
 الباقم يلوشلا خيشلا ةبرت م برقلاب ةالعملاب نفدو ةئاعستو نيرشعو

 : لَم ينلا ًاحدام هرعش نمف :يبارعلا حيرضل

 اه 5

 اًنْيَلالو يدعسلال ؛ ىمارغ كيفو
 انكسلاو سنألا شحوم الإ ٌمبرلا امو

 ياو عئرلا ىلإ ا يقايتشا كبلإ

1) 

 ىوللاوبّصخلا يداوىلع مالم
 احلا ىلإ يبابر تنح ام كالولو
 معدوم مالس ال قوشم مالس
 نم نم فيخلاب لصولا تار ىنج
 افصلاو ةكمب يمايا هللو

 يِرِجاَحَم قيتعلا تيبلاب ُتحّسسو
 ٍقرمعو يجحو يكمن اهب تيصق

 ةمارو قيقعلاو علب وحن يلو

 .ةديدشلا ةقانلا :انجو ةرف ادغ

 ا'!اَنْجَوةرفادَع يلجر تلمح الو

 ىَتْجَت ام ْنسح ا لضولا رام نإو يي
 اَنْهَأ امو لأ ام « يماقم لوطو

 انكّرلاهب فاوطلا دعب نم ْتاَّبقو
 ىَتْسُحلا هب تلنو يرازوأ تففخو
 اَنفَي ال لزاتملا كلت ىلإ ٌءارغ



 يضقنَيو ينامألاب ين لّلعأ
 هنود َدْجَولاو قوشلا ديبي ام ىلإ

 ابّرلاو دهاعملا كلت ىلإ نِحَأ
 دمحم اهيف لح ًاضرأ قاتشأو
 ىّمحلاكلذىرالهيرعش تيل الأ

 يتللقم 3 ةوبنلا راونا ٌرظنتو

 سم مالسلا باب نم لخدأو

 :ةديصقلا نم هلاق ام رخآ ىلإ

 انفجلا رهسي ام لصولا نودو« يفامّر

 انْرُخلاَو مهلاو َدْجَولا ٌريِثي مارغ
 انا اذإمارغلا يكذي ٍءىرمانينح

 انْرُا لجخي هدوج نم ىرولا ٌميِفس

 ىتسألا مَرَخلاو كاذ رظناو

 انعلا ةضوّرلاو رادلا كلتب ًاناَيَع

 انذألاو عمسلا عَرْقَي يِمآلَس ثيحب

 اهنمض ىلا نوديز نب هللا ديع بيدألا ةديصق وحن ًايحان ًاضيأ هلو

 :اهعلطمو تيب ةئام ىهو .مايألا ثداوح

 رذغ ىلع نكل مايألا انملاست

 :هلوق نمو

 انتاف ام اذإ يردن ام هللاو

 ٌدجت ملف دالبلا يف انبرض دقلو
 انتدوع ىتلا انتداعل ربصاف

 :همظن نمو

 رهظلا ةمصاقب تءاج تبراح ناو

 بلطَتت يذلا نم كيلإ بلط

 بَسنَيمراكملا ىلإ كاوسادحأ

 بَهذت ْنَم ىَلِإ اندشراف الوأ

 كاركذ ىَرَج ام اذإ ٌبلق بحي يذلا ّضعب كد نم ضْفَن )
)١(+ - 

 بحسلا ايحلاب تنض داج ىتم ٌعُمَد عدعب رادلا مسرل فو يلو

 .بلقلا قفخ يا بيجولا نم ةيناثلاو بجاولا نم ىلوألا (بجي) )١(



 : هلو

 برجُم يأرو ٌنافرعو ٌفاّمع هنودلاح ٍءىرمايفًاح دمت ئشاذإ

 بتكأو يِلْنُي ُسيلبإ يل لثمت هلهأونامزلا اذ''ًاوجهٌت مرناو
 - :هنع هللا ىفع هل هريغ

 دجاو ْتنا يذلا ّرمألا دجأ ملو ىسألاو ةءورملا كمساقا مل اذا

 دلاو ْتنأ الو دولوم انأ اف هنأك َليوَطلا ليلا رَهْسَأ لو

 تيب ةئام ىلع ديزي ام اهضعب يتلا دئاصقلا نم هل ام رخآ ىلإ

 .هللا همحر هناويد ىف ةروكذم

 دلو ةفرشملا ةكم ليزن « ىعفاشلا يناطفلا يواجلا ليعمسا نب دمحأ

 تس رمعلا نم هل راص الو .فلأو نينئامو نيعبس ةنس يفاطف هتدلبب

 ًاضعبو مظعلا نآرقلا ظفحف ءاهبب رواجو ةكم ىلإ هدلاو هب مدق «نيئنس
 ةمالعلا مزالو مهيلع أرقو هاب مالعألا خياشملا ىلع اهضرعو ءنوتملا نم

 نونف ةدع يف بتكلا نم اريثك هيلع ارق « يعاقبلا يماشلا رمع ديسلا

 ضورعلاو نايبلاو يناعملاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو نيلصألاو ةيب رعلاك

 ءالضاف املع ناكف سردف سيردتلاب هل نذأو هزاجا عرب نيحو «اهريغو

 كلانه ثكمو ءرصعلا خياشم نع ًاضيأ ذخأو رصم ىلإ لحر مث . ًارعاش
 مث ةمث ةنئاكلا عباطملا ىدحا يف اححصم راص اهئانثا يفو نيئس عبس وحن

 هلو «يواجلا ناسلب يتلا بتكلل اححصم اهتعبطمب فظوو ةكم ىلإ عجر

 ملع يف روكذملا رمع ديسلا هخيشل فيلاتل اظن اظيرقت هل تيار فيلات
 ."افوت نايبلا

 3 هلهأو نامزلا اذ وجهأ تمر ناو» :نوكي نأ حصألاو «اذكد )00(



 .. - هاا“ هيقف دمحا - مع

 فلأو نينئامو نيعبسو ثالث ةئس ةفرشملا ةكمب دلو .مارحلا دجسلاب

 دجسملاب حيوارتلا هب ىلصو هديوجت نسحأو مظعلا نآرقلا ظفحو اهب أشنو
 ىلعو نالحد دمحا ديسلا ىلع أرقف اهخياشم ىلع ملعلاب لغتشاو مارحلا

 ناكو مهريغو ينويسب دم خيشلاو ليصباب ديعس دمحه خيشلا هيذيملت

)0 
 هعبطو

 اها؟ا/»8 - .. ىنوفلا دمحأ - مم

 دجسملاب سردملا . يكملا ؛ يعفاشلا «ينوفلا مهاربإ نب دمحأ ديسلا

 مهيلإ راشي نيذلاءاحلصلاو نايعألاو لضافألا ءالعلا نم ناك :مارحلا

 رمع خيشلا نع - يوارضحلا خيشلا هدافأ “ئىك ماعلا ذخأ « نانلاب

 ةنس ةكمب فوتو :« سيرلا حلاص دم خيشلاو «لوسرلا [بر] دبع نبا

 .نآلا ةيرذ هل دجوي ملو لوقأ .فلأو نيتئامو نيعبسو ثالث ه1

 ه؟550.60١- .. ىسدق دمحأ - 5

 أرقف ةكمب دلو .لضافلا ماعلا . يعفاشلا يكملا يسدق ىلع نب دمحأ

 سيردتلاو ةدافإلل ردصتو .دهتجاو دجف ذخالاب لغتشاو مظعلا نارقلا

 بالطلا نم ةعامج هيلع لغتشاو ءسيردا نبا مامرالا مولع رشنو

 قيشر رثنو قيقر رعش هلو .مانألا عيمجل مات عضاوت عم هب اوعفتناو
 «برعلا ءاحصف مالك ىلع مات فوقوو بدالاو وحنلا يف ةيلك ةكراشمو

 .هتافو ركذي مل 1( )



 دارفأ نم ًادرفو رهدلا ةفحت ناك دقف ةلمجلابو مظنلا نم كلذ ريغ هلو

 نفدو بقعي ملو فلألاو نينئاملا دعب نيتسلا دودح يف ةكمب يفوت .رصعلا
 . هللا همر ةالعملاب

 هاا١.و - .. ناطقلا دمحا - م

 ةمالعلا هل مجرت .يكلاملا يكملا ناطقلا دمج نب دمحأ هللاب فراعلا

 ةماهفلا ةمالعلا امأو :لاقف « دوجولا ةخسن» هخيرات يف ىكملا ةليقع دمع

 ةمركملا ةكمب دلوف يفوصلا يكملا ناطق دمحأ خيشلا نيققحلا ذاتسا

 طرفم ءاكذو بقاث مهف اذ ناكو دهتجاو دجو اهب اشنو ىلاعت هللا اهفرش

 ىدصتو ةلوادتملا مولعلا رئاس يف كراشو خويشلا ءالجإ ىلع لغتشا

 نم ناكو «مولعلا رئاس يف هب اوعفتناو ةبلطلا هنع ذخأف سيردنلل
 نم ةوهقلا ةبرش لمحي هتيار .مظع بناج ىلع قالخالا ةثامدو عضاوتلا

 ضرالا يف قوسلا يف سلجي هتيارو .ىعسملاب هناكد ىلإ دجسملاب هتولخ

 اننامز لهأ يف رأ مثلو ءهلضفو هتلالج عم هيلع نوأطي نورام سانلاو
 هسلاج اذإ ًاشوشب ًافيطل ناكو .هنم ًاقالخأ فطلأ الو ًاعضاوت رثكأ

 نينمؤملا ىلع قفشي ناكو ءهنم ةلزنم سانلا برقا هنا نظي صخشلا

 هلو ءمهدمتعيو ءارقفلاو ةيفوصلا ةداسلا بحيو مهلا وعديو ًاريثك
 اذه :لاقف هدنع هتيارف ةدمب هتوم لبق هنفك ىرتُسا اهنم .تامارك

 انفك اوذخأتو يتأت ىتح اوربصت ولو تأت مل بكارملا نإ هل تلقف ينفك
 هعمسأ ام ًاريثك تنكو .هانعم اذه ام وأ .برق تقولا :لاقف .احيلم

 الو حبصلا ةالص دعب يكلاملا ماقب يراخبلا سرد كرتأ ام انأ :لوقي

 سرد هنإف كلذ هل هللا رسيف .ىلاعت هللا ءاش نإ هيف تومأ يذلا مويلا

 تاف اهب وه يتلا رادلا تمدهنا هرخآ يفو هيف تام يذلا مويلا يف

 يفإ بجعلا نمو .ليللا رخآ يف كلذ ناكو .هللا هر مدهلاب ًاديهش

 هب تعقو خيشلا نالف اي يداني ًايدانم عمسأف حطسلاب يرادب اًئان تنك
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 شدخلا نم ءيش هدسج ِق سيلو مدهلا تحن نم جرخا ةعاس هتدجوف

 نآرقلا نولتيو ءاجاوفأ هيلإ نوتأي سانلاو رصعلا ىلإ مويلا كلذ يقبو
 همر ايلك الافتحا هتزانجب سانلا لفتحاو مظع دهشم هل ناكو هدنع

 وهو هدلاو تام :« نمزلا ءالضف فاحتإ» يف يكملا يربطلا لاقو

 أرقو همزالو ؟سادقلا مهاربإ خيشلا ىلع ارقو اشنف ءهمأ هتبرف ريغص
 ءابجن ءاحلص ادالوا فلخو قيقر رعش هلو :مولعلا ةيقب مث ةيفلآلا هيلع

 تيب مدهنأ «ةروكذملا عست ةنس نم يأ - ىناثلا عيبر سداس يفو « ءالع

 ةافو نم مدقت ام ركذ دعب « تامحرلا ليزنت» باتك فلٌؤم لاقو

 دجلا وهو .هللا همحر راقوو ةبيهو حالصو مدق ىلع ناكو ةمجرتلا بحاص

 .ىهتنا .هنم ناطقلا تيب عورفو ريبكلا

 اها8.2.22- ؟١؟ا/. قنف دمحا - مم

 يف اهب أشنو ةفرشملا ةكمب دلو «يكملا يفنحلا قنق نيسح نب دمحأ

 ليصحتو بلطلا يف عرشو نوتملا ضعب ظفحو ةيهافرو لالدو ةنايص

 ىلع ارقو ةبلطلا هب عفتنا ءمارحلا دجسملب سردو بدالاو لئاضفلا

 ارقو هقفلا يف هسورد يف همزالو دلاولا يديس ىلع هقفتف ءالجا خياشم

 نونف يف بتك ةدع اطش يركب ديسلا ىلع أرقو ءًاضيا وحنلا يف هيلع
 ةريسلا دوم ناكو نالحد دمحا ديسلا سورد رضحو هب عفتناو ةديدع

 نيعبسو فين يف هدلوم ناكو ضارمألا ريثك ةريرسلا يفاص ردصلا ملس

 ةدافإ معلاب لاغتشالا نم لاح نسحأ ىلع لزي مو فلأو نينئامو
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 فلأو ةئامالثو .'' يف ةكمب ىلاعت هللا هافوتو لاقتنالا تقو ىلإ ةدافتساو

 هدلاو ناكو هللا همحر ةالعملا يف نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع يلصو

 مث نيسح همسإ ادحاو انبإ مجرتملا فلخو نيفوطملا ةفئاط خيش روكذملا
 . بقعي مو يتوت هنا

 ه١. يثريحلا دمحأ - م4

 مهَرَدَك ثريحلا ىلإ ةبسن يفنحلا يكملا مث يثريحلا ىلع نب دمحأ

 ةمج مولعب طاحأ ايكذ اهيبن ناك '"'نابكوك دالب نم ةدلب ريغصتلاب
 ىلوو ةيفنحلا ةداسلا بتك أرق مث ةيديزلا بهذم دعاوق نم نكمو

 ؛ مهتغلب ماورألل يتفي ناكو مهبهذمب ىضقو ءاعنصب ا"'ءاورألل ءاضقلا

 قتح هلقع هرمع رخآ يف طلتخا مث « مهتغلب برعللو « مهتغلب نيسرافللو

 مث ؟سانلا ملكت يتلا ةبادلا هنإ لوقي ةراتو ؟رظتنملا يدهملا هنا ىعدا

 ضعب اضيا هيلع لغتشاو مالعألا ءالعلا نم اهب نب لغتشاف ةكم لخد
 أبيو روهطلل همدخي .هردق ةلالج ىلع يفنحلا خورف يكم ناكو . اهئالع

 هلو ةالعملاب نفدو فلألا دعب نيسمح ه6١٠١. ةنس يفوتف ماجلا هاتأ دق

 .لئاخلا رهز نم ىهتنا .مولعلا طبض يف ةقئاف راعشأو ةنكسم ةبوجا

 ه58١1 - ١١.0 يقوزرملا دمحأ - ة٠

 سمش نب دمحم ديسلا نبا روصنم نب ناضمر ديسلا نب دمحأ ديسلا

 نب نيدلا بصان نب نيدلا نيز ديسلا نبا سيئر ديسلا نبإ دمحم نيدلا

 نبا دمخ نب مههاربإ سيئر نبا دم نب مساق نب دمحم نب نيدلا رصان

 مام,الا نبا ضحلا هللا دبع نب ىسوم يديس نبا ينافكلا قوزرم يديس
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 .ههجو هللا مرك بلاط يلا ىلع مامإلا نبا طبسلا نسحلا نب ينثملا نسح
 ريصبلا ءهمأ ةهج نم ىنيسحلا هيبا ةهج نم ىنسحلا ىقوزرملا ىكلاملا
 ةنس دمع ديسلا هيخا توم دعب اهالوت ؛ ةيهبلا ةكمب ةيكلاملا قفم :هبلقب
 سردملا «دهازلا عرولا مامإلا .فلأو نيتئامو نيتسو ىدحإ ه١

 سمح ماع ءانثا طابنسب دلو .ةريهشلا فيناصتلا بحاص مارحلا دجسملاب
 .هفيلآت ضعب يف دمحم ديسلا هوخا كلذب دافأ اك .فلألاو نيتئاملا دعب

 هب ىنك زوفلا وبأ هتينكو ءاهدلاو نع ًالقن مملا فرح يف هتمجرت يتآلا
 ىلإ ةبسن يقوزرملا هبقلو افو دمحا لابقوالا وبا ةيئافولا ةداجسلا خيش
 ءىطاش ىلع ةفافكب نوفدملا هركذ مدقتملا يفافكلا قوزرم هتلاب فراعلا

 ةئام هتايوازو نوريثك باحصأو ةذمالت هل ءزاجحلا ضرأب حلاملا رحبلا

 لمتشم باتك يف روكذم اهليصفتو .«نادلبلا يف ةقرفم .ةيواز نوعبرأو
 ماوعلا ةديقع نتم :مجرتملا دمحأ ديسلا فيناصت نمو .هبسن ىلع

 ٍقءارق نيح هيلع ةيشاح تفلأ تنك دقو :مارملا لين ليصحت اهحرشو
 ةلاسرو :مانألا فرش دلوم ىلع حرشو مالعلا كلملا ضيف اهتيمس .هل

 ىمسم حرشو «لضفاب ظفل يف لصألا نايب اهامس لضفاب ةظفلب قلعتت
 .يلاقبلا يمزراوخلل وحنلا يف ناسللا ميوقت نتم ىلع ناهذألا ليهستب

 دعاوق يف ةموظنمو «ةيقوزرملا دئاوفلا هامس ةيمورجألا ىلع حرشو
 دمخ ديسلا هوخأ هحرش كلفلا مع يف مظن نتمو ءوحنلاو فرملا

 نيتسو نينثا ه7١١* ةنس ةكمب يفوت دقو ءافيطل احرش روكذملا
 يه ةدحاو ةنبا الإ بقعي ملو هللا همحر ةالعملاب نفدو فلأو نينئامو

 ًارقو « مجرتملا نع ذخأ نممو . يبتكلا ديسلا تيب تاعاج ضعب ةدج
 رهاط خيشلاو ؛نالحد دمحا ديسلاو ءناهد دمحا خيشلا هيلع

 سردي مجرتملا ناكو يماشلا ءارقلا يناوحلا دما خيشلاو «يروركتلا
 ةمالعلا ريسفت يف أرقي ناك هرمع رخآ يفو ىكلاملا ماقم راوجب

 ْ .يواضيبلا
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 يدشرملا ىسيع دمحاأ - ١

 يف يبحلا هل مجرت يكملا يفنحلا يدشرملا ىسيع نب دمحأ يضاقلا

 نم نولوقي ام هل ملسملا اهئابدأو ةكم ءالضف دحأ :هلوقب رثألا '''ةصالخ

 ةكمب ةباين ءاضقلا يلو ءاعلضتم اهيقف رهابلا هبدأ عم ناكو .ريكن ريغ

 ."!ةريثك هراعشأو هتاشنمو ةديدع عيماجم ِق ةاصقتسم هرايخأ تبأرو

 اها١8١٠ - ٠.٠.٠ دوعسم نب دّحا و«

 نب نسح فيرشلا ؛ةفرشملا ةكم ناطلس نبا دوعسم نب دمحأ ديسلا
 ةراهش لخد .«نسللاو ةحاصفلا ةعقابو « نسح ينب ةغبان . ينسحلا تاكرب

 اهب حدتماو :؛ فلأو نيثالثو نامث ةنس نم نيداجلا دحا يف نميلا دالب نم

 ةكم صيلخت يف هتدعاسم هنم بلطو .ةديصقب مساقلا نب دمع اهمامإ

 راشأف «بلطملا دبع نب دمحا فيرشلا كاذ ذا اهكلم ناكو :هل ةفرثملا

 :ةديصقلا علطمو هيلإ اهتايبأ ضعب يف

 ؟دمع ىلع يحورّدخا تلحتسا اذا دقعلاو لخالخلاتاذ ىمَد نع الس

 دبعلاب ٌرحلا ُلّثَقُي ال نا َليق دقف ْتنَج اَمب َداقُت ال نا ْتَنِمُأ نإف

 داعف «لئانو لضف نم هب هزاجأ اب الإ .لئاط ىلع هنم لصحي ملف
 ىلإ هجوت مث :نيتنس اهب ماقأو :«نيثالثو عست ةنس ةفرشملا ةكم ىلإ
 ؛«نيعبراو ىدحإ ةنس يف يناثلا عيبر رهش طساوا يف ةيمورلا رايدلا

 ىمظعلا ةينيطنطسقلا يف هيلع دروف «ناخدارم ناطلسلا اهكلم ادصاق

 )١( رثألا ةصالخغ ١//ا<؟.

 )( .هتافو ركذي مل
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 ةكم هتيلوت اهيف هلأس «ةديرف ةديصقب هحدمو هب عمتجاو .هكلم رقم

 ءفلاو نيعبراو ىدحإ ةنس لاوش رخاوأ ىف اهايإ هدشناو .ةفرشملا

 ' :هلوق ةديصقلا علطمو

 اماَدَنلا ْملظ نم ٌحرملا جمو ىَماَدَنلا َرَكَب دقف يّبْه الا

 ىماّرخلاو ٍدجن حيش نع ىور رشن عاضف '''لوبقلا تنميهو

 ىَماَعنلا هوذغت ضورلا دُهَب الفط نزملا ىراّدع تعضو دقو

 (ةديصقلا رخآ ىلإ)

 طقف هتلص لزجا لب ليقو ء«هدارمو هسمتلم ىلإ هباجأ هنأ لاقيف

 اهيلت يتلا وا ةنسلا كلت يف يفوتو .ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىلإ دعي مو
 .''ادعأ هللاو

 ها85١ - ١٠١1 موصعم نبدمحأ - و

 بقلملا مهاربا نب نيدلا ريصن نب - موصعم نب دمحم نبدمحا ريمألا
 عبس ةنس دولوملا ةفالسلا بحاص موصعم نب ىلع ديسلا دلاو ؛نيدلا ماظن

 يف (ىك ءدابارديح ةنيدمب فلاو نيناُثو تس ةنس يفوتملا فلآو نيرشعو

 موي يفوت هنأ تامحرلا ليزنت بحاص ركذو !"'يحملل رثالا ةصالخ

 هنإ :هفصو يف لاقو .ففلاو نيتسو عست ةنس لاوش نم - نينثا ةعمجلا

 :لاقف '*اهتفالس يف هنبا هل مجرتو .هنامز سيئر غيلب رعاش لضاف بيدأ

 ءزاححلا هؤشنمو هدلوم :[لاق نأ ىلا] ماقو فيس رهاشو معو ملع رشان

 .روبدلا لبقتست اهنال ابصلا حير :لوبقلا )١(

 .؟؟ص ةفاللا (؟)

 ."64ص ةصالخلا (؟+)

 .١٠١ص ةفالسلا ((غ)
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 رجح يف يبر ءزاجلا هاوسو ةقيقحلا ىلع فرشلا نطوم وه يذلا رطقلاو

 الو «مزمزو هدعس ننف ىلع هني رئاط درغف ءمزمز ردب يذغو ءرجحلا

 هتيص راغو ًارشب هلضفب دوجولا ايح للبتو ًارشن هركذ جرا عاض

 ىلع قباطتو « عامسالا هفاصوأ تقشع :دجبأ ماه لك هدجم نعذاو ءدجناو

 ءةفيرشلا هترضح ىلإ ناطلسلا انالوم هادهتساف ءعامسلاو نايعلا هلبن

 سمخ ماع ةيدنهلا رايدلا هيلإ لخدف ةفيرولا هتدس ىلإ هاعدتساو

 هعاب ايندلا يف دتما كانهو ءهتنبإ هماع نم هكلماف فلاو نيسمحخو

 حئارقلا هتمدخو حيارلاو يداغلا هدصقو «.هعابر هلابقاب ترمعو

 :ةساحلا يف هلوق كلذ نمف [هرعش نم اضعب دروا مث] حئادللب

 ةيواط يهو اهعوج يلاوعلا وكشتو ةيماظ يهو ابظلا يفاضاقت ؟ يلا

 ةيفاط ّمدلا ىلع هيف ىرت مويل اهموٌرَق تانفاصلا دايجلا وعدتو
 هيب امل مهيجترا موق كلوا اًبرعيو ًارازن انع غلبُم نمف

 ْةيراَض كاقلت عوّرلا موي مغارض ىَعَولا يف ليخلا ةداق ةاك ٌةاح
 هبا راعلاف ناشيجلا ىقتلا اًماذا لضانت موي ءاسأبلا يف ليل اَهَب

 (ةديصقلا رخآ ىلإ)

 :هفرط لتعا حيلم يف هلوق هرعش نمو
 ؟ضّرعلا اذ كءاج نا نم الع ًادرف ًارهووج اب

 ؟ْضَرلا ذه ُهللعأ ٌُضيرملا اَذ َكَقْرَط َمالَعو

 ضّرغلا وه رص فيكف ٌبيصي امم هب يدهع

 (ةديصقلا رخآ ىلا)

 خغلا رج 6 رب ملا ةلطقن لجو ف دخلا لاخ تلخ
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 اضأ دق اًّيحم َمْيَص ىتلقم ترصبأ ذم يل حارفالا تماد

 اضر نيعلل ظحلا اذهبو ةتفل هنم ُبلقلا ىستي
 اضنلا ينالوأو ءلصؤلا رظَح ذا هنع ًاًولس مار لهاج
 اضألاب انك نيح هجو نسح تأر امل هب نيعلا تماه

 رفظ نم لابقالا هلباقو الا دلينم ضرالاك يلم ديزراس ام
 ا"االا ىلع هولتت يحور نإو ادرفنم مسجلاب هعدوأ ينا

 يم فم دمحا - هغ

 ىلع هل فقا و ءلوالا ىقيدصلا رداقلا دبع ةمالعلا ةمركملا ةكم

 بمعي مو تامو ع رشع يناثلا نرقلا لهأ نم هنأ الإ ةافو الو ةدالو

 ىطاعتي نم ناكو بأدو بحنف هريغو هدلاو ىلع أرق -_- اروكذ ادالوأ

 . مظنلا

 اههوء ل ٠ ينغريم دمحا - 6م

 هللا دبع ديسلا اهيتفم نباو ةفرشملا ةكم ىتفم ينغريم دمحا ديسلا

 ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو ''اهتجرت ةمدقتملا مهاربا ديسلا وخأ وهو
 ظفحو ؛ةنايدو عروو ةنايصو ظفح يف اهب أشنو فلاو نينئامو نيعبرا

 ىلع أرقف مولعلا بلط يف عرشو نوتملا نم اضعبو ءديجملا نآرقلا
 هيلع أرقو ءدادرم هللا دبع خيشلا يدج ىلع هقفتو .ءادتبالا يف هدلاو

 )١( ص ةفالسلا .١؟.
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 نتم ىلع نيكسم الم حرشو « ينيعلا حرش اهنم هقفلا يف ةديدع ابتك

 ريغو هقفلا لوصأو ديوجتلا يف هيلع أرقو هيشاوحب راتخلا ردلاو زنكلا
 مارحلا دلبلا ليزن ةلاقنب يتفم يلاقنبلا دارم دمحم خيشلا ىلع ًارقو :كلذ

 هالوو ءدافاو ىتفاو سرد عرب املو ءاضيا هقفلاو فوصتلاو ثيدحلا يف

 خيشلا عفر نيح ءاتفالا بصنم بلطملا دبع فيرشلا ةفرشملا ةكم ربما

 هضرع نأ دعب فلاو نيتئامو نيعستو نام ةنس يف جارس نمحرلا دبع
 كاذ ذا ناكو هلوبق نم عنتماف دلاولا يديس ىلع هيلا راثملا فيرشلا

 كلذ لجأ نم هل لسرا هنال ريهشلا ناكملا ةيضايبلا يف هدنع اسلاج

 اضيا هضرعو ءابطخلا ةخيشم ًادلقتم ذئتقو ناكو ءهب رعشي مل دلاولاو

 مجرتملا ىلع هضرع كلذ دعبف .هلبقي مف مجرتملا يخا مهاربا ديسلا ىلع

 كلذ هنم لبقف ةموكحلاب يتلا سلاجما رضحي ال نا طرش ىلع هلبقف

 ."ايف ةفرشملا ةكمب يفوت مايق نسحا هب ماقو هايا هدلقو فيرشلا
 .دمح ديسلا هنبأ بقعو مهتطوح يف هللا همحر ةالعملاب نفدو

 ها١؟١9 - .. يوارحنلا دمحأ - 5

 فسوي نب ميركلا دبع نب دمحا نب نمح رلا دبع ديسلا نبا دمحا ديسلا

 نب نيسحلا انديس ىلإ هبسن يهتني «يوارحنلاب ريهشلا يكملا يعفاشلا
 اهنم قوطنملا :مولعلا رئاس يف ًارحبتم هللا همر ناك .بلاط يلا نب ىلع
 ىلع رصمب مولعلا بلط :مارحلا دجسملاب ًاسردم ءمات لومح اذ موهفملاو
 .يروهنمدلا دمحا خيشلاو .يلاضفلا دمحم لاجلا خيشلاك ؛ماظعلا اهئالع
 . ينسيوقلا نسح خيشلاو ءراطع نسح خيشلاو ءراجنلا ىلع خيشلاو
 وه اك مهنع مولعلا ىورو ,«سيردتلاب هوزاجاو حرخت مهو .[ مهريغو]

 .لصالاب ضايب (1)

 .١5؟ مقر هتمحرت (؟(
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 اكاد هلاغتشا ناكو .ةكمب رواجو جحلل ءاج هنأ مث ءهتبث يف روكذم

 مهنم « خياشملا نم ريثك هدي ىلع جرخت ىتح .يىكملا مرحلاب سيردتلاب
 ىفطصم خيشلاو .يناتكلا دمحم خيشلا يمال ىدجو ءدلاولا يديس

 بتك ةدع ىلع يدلاو اطخب ةسيفن تاريرقت هل تيار مهريغو . يفيفع
 رفص نم طسوألا رشعلا يف يوارضحلا دمحا خيشلا هدافأ (ك ةكمب يفوت

 نكي ملو «نيناثلا براق دق هرمعو هللا همحر ةالعملاب نفدو ه١59١ ةنس

 .هل ناك نبا تنب يه ىثنا الإ نالا بقع هل

 هاا. - ١٠غ ىلخنلا دمحا - هال

 يكملا يدسشقنلا يفوصلا يىلخنلا يلع نبدمحا نبدمح نبدمحا

 نع مولعلا ىقلتو دهتجاو دجو بلطو اهب أشنو ةكمب دلو . يعفاشلا

 لاق .تامحرلا ليزنت يف اك نميلاب ةيرق ةلخن ىلإ ةبسن يلخنلاو . اهئاملع
 ثدحملا ةمالعلا ملاعلا :هتمجرت يف '' رردلا كلس يف» يدارملا ديسلا

 همجرت .نيدلا باهش دمه وبا ريرحنلا ققدملا ققحلا ةماهفلا ربحلا هيقفلا

 :ىمسملا هتبث يف يرماعلا يزغلا نمحرلا دبع نيدمحم ديسلا هذيملت
 ةكم فلأو نيعبراو عبرا ه554١٠ ةنس دلو :لاقف ء(ننملا فئاطل)

 خيش لوأ نأ هتايورمو هخياشمل عماجلا هتبث نم تلقنو ء اهب أشنو ةفرشملا
 نب هللا دبع لماعلا ماعلا فلأو نيسمحو سمخ ةنس ةكمب هيلع أرق

 ديسلا نبا نمحرلا دبع ديسلا ىلع أرق مث .يعفاشلا يكملا ريشقاب ديعس
 دم ديسلا ىلع مث .بوجحلاب ريهشلا يسانكملا يبرغملا ينسحلا دمحا
 نيدلا ءالع نب دمع سمشلا مالسالا خيش ىلع مث يعفاشلا ينميلا ينيدرلا

 بلاغو .ةزاجالابف اريسي اتوف الإ يراخبلا حيحص هيلع عمسو « يلبابلا
 ننسلا عيمجو ءدواد يلا ننسو ءيذمرتلا ننس بلاغو ملسم حيحص

 .ا١ ال١7١ رردلا كلس (1)



 نيعماجلا نم افارطاو أطوملاو ةجام نبا ننس عيمجو , يئاسنلل ىرغصلا

 حيباصملاو يذمرتلا مكحلل لوصالا رداونو يطويسلل ريغصلاو رببكلا

 روصنم خيشلا اضيا هخياشم نمو ةلفاح ةزاجإ هطخب هزاجاو .يوغبلل

 حورلا وباو «يواشلا ىيحي خيشلاو .يشيبشبلا دمحا باهشلاو يخوطلا

 ةمالعلاو «يناروكلا نسح نب هاربا تقولا وباو « يلاعثلا دم نب ىسيع

 زيزعلا دبع خيشلاو «لاجلا نب ىلع رونلاو .يقيدصلا نالع نبدمخ

 دجسملاب ةدافالاو سيردتلا مزالو مولعلا يف عربو مهريغو . يمزمزلا
 اعضاوتم اشوشب ناكو اهريغو ةيعرشلا مولعلا ةدافا يف هب عفتناو مارحلا

 قيرط ذخاو ؛هتيالو يف هيلإ رظانلا كشي ال هجولا رونم ةمرحلا رفاو
 قلخ هنع ذخأو . ىخلبلا دومم نب لالك ريم ديسلا نع ةيدنبشقنلا ةداسلا

 تناكو «هخويش ءامسال اعماج اتبث فلأو هب اوعفتناو ةرثك نوصحي ال

 همحر ةالعملاب نفدو .فلاو ةئامو نيثالث ةنس لئاوأ يف ةفرشملا ةكمب هتافو

 . ىهتنا هللا

 ها8.86- 7١و رصن دمحأ - 44

 دلو .مارحلا دلبلا ليزن « يعفاشلا ىلع نب دحا نبرصن دمحا ديسلا

 كلذب ربخا اك ابيرقت فلاو نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس يف ديشر ةدلبب

 ىلع أرقف معلا بلط يف عرشو ؛ممظعلا نآرقلا ظفحو هب أشنو ءهسفن

 يتفم يديشرلا انبلا دمح خيشلا ةمالعلا مهنم ماظع ءالجا خياشم ةدع
 ةنس يف ةفرشملا ةكم مدق مث ءهل اعدو هب عفتناو ةيردنكساب فانحالا

 يطايمدلا دمحا ىلع أرقو ءاهب رواجو ءفلاو نيتئامو نيتسو عبرا

 نآرقلا ةوالتو ةدابعلل ًامزالم اعضاوتم احلاص ناكو بتك ةدع يف همزالو

 يف رحسلا درو ىلع ابظاوم راهنلاو ليللا فارطا راكذالاو بازحالاو

 يف هل نيمزالم ةعامج عم مهاربا باب قاورب مارحلا دجسملا يف ةليل لك
 خيش هتقو يف ناكو «مهنم ريثك هنع ذخأو «هنودوي سانلا ناكو .كلذ
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 يلع نب دم خيشلا ىمال ىدج نيبو هنيب تناكو ةيدمحألا ةقيرطلا

 ةئامالثو نامث ةنس يف ةكمب ىلاعت هللا هافوتو ةديكأ ةزيزع ةبحم يناتكلا
 .ةنيبأ بقعو هالوتو هللا همر ةالعملاب نفدو «ءفلاو

 هوال1 - 1.9 يمتيهلا رجح نيدمحأ - هو

 رجح نب يلع نبدمح نبدمخ نبدمحا سابعلا وبا نيدلا باهش
 ءاتلاب يمتيهلاو مالسالا خياشم خيش يكملا يراصنالا يدعسلا يمتيهلا
 .ءالضفلا نم دحاو ريغ هدافأ [ك عئاش وه اك ةثلثملا ءاثلاب ال ةانثملا

 عبرا ةنس بجر يفو :لاقف ''رباكالا تايفو يف سورديعلا همجرت
 ناكو :[لاق مث] نيدلا باهش مالسالا خيش مامالا خيشلا يفوت « نيعبسو

 ىلع عمجا اك نيمرحلا مامإو ءالدلا هردكت ال هقيقحتو هقفلا مع يف ارحب

 عست ةنس بجر يف دلو .اللا رصانخ هيلع تدقعناو نوفراعلا كلذ

 ًالمعو الع نالماكلا نامامالا هلفكف ريغص وهو هوبا تامو '"!ةئاعستو
 دق ناكو ؛يوانشلا نيدلا سمْسو :لئاملا يبا نبا نيدلا سمس فراعلا
 خيش مهنع ذخا نيذلا هخياثم نمو هرغص يف مظعلا نارقلا ظفح

 قحلا دبع ينيزلا رمعملا مامالا خيشلاو «يعفاشلا ايركز يضاقلا مالسالا

 ءاتفالاب مهضعب هل نذاو مهريغو يعفاشلا يمرلا باهشلاو يطابنسلا

 ريسفتلا اهنم ةريثك مولع يف عربو .«نيرشعلا نود هرمعو سيردتلاو
 وحنلاو باسحلاو ضئارفلاو هعورفو هقفلا لوصاو مالكلا معو ثيدحلاو

 هقفلا ىف هتاظوفحم نمو .فوصتلاو قطنملاو نايبلاو يناعملاو فرصلاو

 خياشملا تازاجا اماو .اهدادعت نكمي ال ةريثك هتاورقمو .يوونلل جاهنملا

 .580ص سورديعلل رفاسلا رونلا يف ةمحرت هلو )١(

 .هوال“ هتافوو - 5١١ ةنس هتدالو :١١1ص+/ءزج ةرئاسلا بكاوكلا يف (؟)
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 ةكم ىلا مدقو .هخياشم مجعم يف هللا هحر اهبعوتسا دقو ًادج ةريثكف هل
 داع مث ءاهيلت يتلا ةنسلا يف اهب رواجو جحف نيثالثو ثالث ةنس رخآ يف

 نيعبرا ةنس جح مث «نيثالثو عبس ةنس رخآ يف هلايعب جح مث ءرصم ىلا

 ىلإ سرديو يتفيو فلؤي اهب ماقاو ةفرشملا ةكمب تقولا كلذ نم رواجو

 حرش هتافلّؤوم نمو .ةنس نيثالثو اثالث اهب هتماقإ ةدم تناكف ءيفوت نا

 ناحرشو .نيمخض نيدلجم يف يوونلل جاهنملا حرشو «عبرلا وحن ةاكشملا

 حتف ىمسملا وهو ريغصو دادمالاب ىمسملا وهو ريبك يرقملل داشرالا ىلع

 قعاوصلاو «ةيوونلا نيعبرألا حرشو «ةيريصوبلا ةيزمهلا حرشو ءداوجلا
 تامرحم نع عاعرلا فكو ؛ةقدنزلاو لالضلاو عدبلا لها ىلع ةقرحلا

 حرشو .كولملا ةحيصنو ءرئابكلا فارتقا نع رجاوزلاو عامسلاو وهللا
 ؛ ملعتلا لئاسم يف موقلا جهنملا :ىمسملا لضفاب هللا دبع هيقفلا رصتخم

 حرشو «باعيالاب ىمسملا بابعلا حرشو .مالسالا عطاوق يف ماكحالاو

 ءهقفلا يف يركبلا نسحلا يلا رصتخم حرشو .كلام نبا ةيفلا نم ةعطق

 ةيشاحو «ءحاضيالا ىلع ةيشاح هلو ءمتي مل نكل ضورلا رصتخم حرشو

 حاضيالا رصتخاو «بابعلا ىلع ةيشاحو «جاهنملا حرش ىلع ةمات ريغ

 يف فلٌومو ؛ةفينح ىلا بقانمو «متي م ريخألاو ءضورلاو داشرالاو
 يف ملعلا نيع حرشو ؛نيدلا لوصا يف ةموظنمو .فوصتلاو نيلصألا

 .متي ملو فوصتلا

 يدعسلاو .رصمب ةيبرغلا ملقإ نم متيهللا يبا ةلحم ىلا ةبسن يمتيهلاو
 هنكسمو .اضيا رصم ملاقأ نم ةيقرشلا ملقاب دعس ينب ىلإ ةبسن
 نباب هترهش امأو «ةيبرغلا يف متيهلا يلا هلحم ىلا لقتنا هنكل ةيقرشلا
 دنع الا ملكتي ال تمصلل امزالم ناك ..هدادجا دحا نا ليقف رجح

 رهتشا مث رجح :اولاقف قطني ال ىقلم رجحب هوهّبشف ةجاح وأ ةرورضلا

 . كلذب

 داكف ينالقسعلا رجح نب مالسالا خيش اضيا بقللا اذهب رهتشا دقو

١7 



 هحنم ام عم ثيدحلا وهو هب رهتشا يذلا هنف يف ههبشي ةمجرتلا بحاص

 ينالقسعلا ظفاحلا هب رهتشي مل يذلا هقفلا مع نم هيلع ةدايزلا نم هب هللا

 ىلإ هتبسن هتدازو افصوو امسإ ههبشاف هيمس وهو فيك راهتشالا اذه

 ىربك ءهقفلا يف ىواتف هتافلّم نم تلق ..افرش فيرشلا مرحلا راوج

 .ةثيدحلا ىواتفلاو « ىرغصو

 هاا .ا/ا/ 1 9٠« ١٠١ ظعاولا دحأ - ٠١ه.

 يكملا ظعاولا فوءرلا دبع ةمالعلا نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحا
 :مامللا ةمالعلا مامالا :هتمجرت يف يميجع نسح خيشلا لاق .يعفاشلا

 :[لاق نأ ىلإ] بيطخلا بيدألا :نتفتملا هيقفلا

 مزالو نآرقلا ظفحو .ءةكمب فلألا دعب نيرثعلا دودح يف دلو

 .هقفلا يف هيلع لغتشاو .ءيمزمزلا دمحم نب زيزعلا دبع خيشلا سورد

 انخيش نع اهريسو ةيبرعلاو ؛ ينميلا دمحأ خيشلا نع نايبلا يف ذخأو
 خيشلا انخيش نع نيلصألاو ثيدحلاو «ريشقاب هللا دبع خيشلا

 .يلاعثلا ىسيع خيشلا انخيش نع ةيبرعلاو - ثيدحلاو «يلبابلا دم

 خيشلا انخيشو ءناخيش ملاس ديسلا انالوم ىلع ةيفوصلا قيرط كلسو
 هوزاجاو .دمحا نب بويأ خيشلاو « هبحصو يئاشقلا دمحأ نيدلا يفص

 نيدلا مجن نسملا خيشلا ًايلاغ هل زاجأو ءهدادعت لوطي ام مهيلع عمسو

 ىلع لزي ملو ءيندملا يجافخلا دمحا خيشلا اضيأ هزاجأو ؛يزغلا

 ةكم ءابدا رابك محاز لب هنارقا قافو عرب ىتح ملعلاب لاغتشالا

 لمي ال ةرظانملا نسح ناكو «هرثنو همظن يف داجأو «ةعيدبلا دئاصقلاب

 دصقي هنا ثيحب .لقعلا ةناصر نم هيلع وه ام عم ءهثيدح هسيلج

 نا ىلا] ةديعب كرادم ىلا هلقع رونب لصيف .تامههملا يف ةراشتسالل

 ىهتنا فلألا دعب نيعبسو عبس ه١٠١ال ةنس هتافو تناكو :[لاق

 .لثامألا رودصو لضافألا نايعأ نم ناك :لاقف يومحلا هل مجرتو
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 ذخاو :يهو ةدايز هيفو هالعا يميجعلا هركذ امم اضعب يومحلا ركذو

 ديسلا نعو «يولع نب دمخ ديسلا نعو بوجحلا نمحرلا دبع ديسلا نع
 حالصال هسفن ًالذايب مجرتملا ناكو «ةذفنقلا بحاص برعلا دحاولا دبع

 هيلع درتو «لاح نسحأ ىلع اهمتأ ةيضق يف هجوت اذإو «نيبلا تاذ

 ةليل ةكمب يفوت «لاقم دشراو ؛باوج نسحاب اهنع بيجيف ىواتفلا

 دعب نيعبسو نامت ه078١٠ ةنس مارحلا مرحم نم رشع سداس نينثالا

 ةنس يفو تامحرلا ليزنت يفو راصتخاب ىهتنا ةالعملب نفدو فلالا

 نب هللا دبع نب دمحا ةمالعلا خيشلا يفوت مرحم نيرثع سداس ه٠.
 ةصالخ يف اضيا ىحلا هحرتو ىهتنا يكملا فووءرلا دبع نب دما

 ْ .افنآ ركذ يذلا وحنب ''ارثالا

 اها. - ١١غ“ يراخبلا ناجدنوخأ - ٠١

 ءيراخبلا سيردا ني دارم دمحم نب يداه دمح يتفملا نبا ناجدنوخا

 ةنس يف نابعسش يف نانيغريم هدلبب دلو مارحلا دلبلا ليزن .ينانيغريملا

 مث ؛اهئالضف ىلع أرق مث نآرقلا ظفحو ؛فلاو نينئامو نيعبراو ثالث
 ةضيرفلا ىدأ نأ دعبو ءجحلل نيعبسو عست ةنس يف ةفرشملا ةكم نأ

 ,لثامألا ءالعلا نم اهب نم ىلع ًارقو ءاهب ماقاو ةرونملا ةنيدملا ىلا بهذ
 ءيددجملا يدنهلا ينغلا دبع خيشلا لضافلا ريهشلا ثدحلا ةمالعلا مهنم

 اهقف وأ ءاريسفتو اثيدح ةريثك ابتك هيلع ارقو ةريبك ةرفاو ةدم همزالو

 هقفلا يف أرقو هتايورم رئاسب هزاجاو ءاهريغو ثيدحلا لوصأو هلوصأو

 دعب عست ةنس ةفرشلا ةكم مدق مث ةيدومحلاب يبونرخلا خيشلا ىلع
 سيردتلل ردصتو اهنطوتو «كلذب وه يندافا مك فلالاو ةئافالثلا

 )١( :ةصالخلا ١/؟؟.
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 هيلع تضرعو «ةديدعلا فيلآتلا فلأو ريثك هب عفتناو «مارحلا دجسملاب

 ءاتفالاو سيردتلاب ماودلا ىلع الغتشم ناكو ءاهلبقي مف هدلب يف ىوتقلا

 لزي ملو .فيلأتلاو ةعاجلا عم ضئارفلا ءادآ ىلع ةبظاوملاو ةدافالاو

 موي رصع لبق ةكمب فوتو .ةينملا هتفاو ىتح ةيضرملا ةلاحلا هذه ىلع

 رشع يناث هتذمالت ضعب يندافا اك رصعلا ةالصل ًارضحتم ناكو ءاثالثلا

 دعب ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو فلاو ةئامالثو نيرثع ةنس ةدعقلا يذ

 مو هللا هحر ةالعملاب نفدو ءدلاولا يديس هيلع يلصملاو ,برغملا ةالص

 ةلمج نم وهو هبتك فقوأو «هتذمالت ىلع هتوم لبق هلام مسقو «بقعي

 هتياور هل زوجي ام عيمجب ٍيفزاجاف تزجتسا هنمو هب تعفتنا يخايشا

 اهنم لك ناكو .؛ةديكا ةبحم دلاولا يديس نيبو هنيب تناكو هتياردو

 يدلاو ىلع هضرع ًافيلأت فلأ الكو ءهنأشب هونيو رخآلا ىلع ينثي

 ةرثك عم «ملس عبطو مقتسم نهذ اذ اهيقف امامإ ناكو هيف هرظن حرسيل

 ىلع صرحلاو فلسلا قيرط كولسو ءراقولاو ىضرلا قلخلاو عضاوتلا
 معلا يف ةبغرلا مظعو ةنسلل عابتالاو ءماودلا ىلع تاعاجلا دوهش

 .ةركاذملاو

 «٠6 - عامشلا سيردا .. - 58؟١١اه

 ؛ ًاناطيتساو ًادلوم يكملا عامشلا يلع نب سيردإ نب دمحأ نب سيردإ
 «ءادعص ىلإ ةبسن يدعصلاب فورعملا « ةديقع يرعشألا : ًابهذم ىعفاشلا

 نآلا مهنم قبي ملو .ةكمب بدأو لضف تيب عامشلا تيبو «نميلاب ةدلب

 يفوت .ميركلا دبع خيشلاو ملاس خيشلا نيلماكلا نيليلجلا نيخيشلا الإ

 نفدو ه١١*+ ةنس نم لوألا عيبر رهش عباس يف ةمحرتلا بحاص

 نم هل .يربط راصتخاب ىهتنا .ضايع نب ليضفلا ةطوحب ةالعملاب
 هخياشم خيش ةموظنم هب حرش .ةباجإالا تالحم يف ةباصإلا باتك فيلآتلا

 اهيف باجتسي يتلا نكامألا يف .ىكملا ىماصعلا كلملا دبع ةمالعلا
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 يبأ نب ىلشلا دمح ديسلا ةمالعلا هخياشم نمو ءاهيلاوحو ةكمب ءاعدلا

 ها؟65 - ١١و9ال يولهدلا قحساأ - *٠

 ملاعلا يكملا مث ءيولهدلا يرمعلا لضفأ دمحم نب ناهلس وبأ قحسا

 (ه 1١١910 ةجحلا يذ نامث يف (ةناهدب) يف دلو .ثدحلا . حلاصلا هيقفلا

 راتسلا دبع خيشلا انبحاص كلذب ينربخأ (ك اهدعب يتلا ةنسلا يف وأ

 لضافألا لمكلا اهئالع ىلع أرقو أشن ابو «خيشلا ةنبا جوز نع يكملا
 دبع خيشلا هيلع لادلاو هللاب فراعلا همأل هدج ىلع هيقلت رثكأ ناكو

 سردف سيردتلاب هل نذأ عرب امل مث ريهشلا ملاعلا «يولهدلا زيزعلا

 ثدحم نع ذخأو ءاهب رواجو .ةكم ىلإ ءاج مث ةماع ةزاجإ هزاجأو
 ىتح اهب سردي لاز امو «لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا ةمالعلا هنامز

 انخيش خيش نيدلا بطق ةمالعلا مهنم ءلضافألا نم ريثك همولعب عفتنا
 ىلاعت هللا دمحب ينإو .يكملا مث يدابا هلإلا نسحلا دبع خيشلا انالوم

 خيشلا نع قحسا خيشلا نع نيدلا بطق هخيش نع مولعلا هنع يورا

 قيرط نم ًاضيا اهورأ نإ ؛ىلاعت هللاب فراعلا لوسرلا [بر] دبع رمع
 نع يكملا كجوك هللا دبع ديسلا ةمالعلا نع دلاولا يديس نع رخآ

 قرط نمو روكذملا رمع خيشلا انالوم نع ؛«يرمعلا ىلع اضترا ةمالعلا

 ؛هنع مجرتملا تايورم لجو كلذك هنع نيروكذملا يخيش قيرط ريغ رخأ
 .مولعلا رئاسب هزاجأو «يميجع ظيفحلا دبع ةمالعلا نع ذخا كلذكو

 نيتئامو نيتسو نينثا ه57١؟ ماع نم نيرشعو سمح يف هللا همحر يفوت

 ةجيدخ هتنبا نهادحا تانب ثالث فلخو .ةالعملب نفدو .ةكمب فلاو

 عماج) فيلآتلا نم هلو دونملا لضافا نم نوريثك اهنع ىقلت ةلضاف
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 .'"'ةفيطل لئاسر ةعبسو ةاكشملا ىلع حرشو (ريسافتلا

 هها١؟١90 - .. يولعلا قحسا - 6:

 ىكملا «ىعفاشلا يولعلا رمع نب ليقع ديسلا نبا قتحسا ديسلا

 معلا ىقلت «نايعألا ةكم لضافأ نم ناك .ءةفرشملا ةكمب ةداسلا سيئر

 : الوتقم يفوت «قئارلا مظنلاو «قئافلا رعشلا هلو ءةكم ءالع لضافأ نع

 رمع خيشلاو ء«هدلاو ىورو ثدحو هنع ذخا نممو .ةروهشم هلتق ةيضقو

 . يكملا يفنحلا لوسرلا [بر] دبع

 نيعبسو دحاو ه١ ةنس هللا همحر فئاطلاب هتافو تناكو

 ةداسلا ةخيشم هدعب ىلوتو روكذملا نرقلا لوأ هتدالوو فلأو نينئامو

 .دمح ديسلا وهو مجرتملا نبا اهالوت تام امل مث ءهللا دبع ديسلا هوخا

 ه1. - .. بابحلا دعسأ - ٠6

 . يفنحلا يكملا ء. حلاص نب بابحلا ىيحي ةمالعلا نبا دمحأ نب دعسأ

 . اهئالجأ ىلع ةءارقلاو ذخألاب لغتشاو اهب أشنو ةكمب دلو .قيقحتلا مامإ

 اب سردو «سيردتلاو ءاتفإلاب هخويش هل زاجأو رهمو عرب ىتح

 شماوه هل تيأرو هلضف لاك ىلع لدت «تاءاشنإو تاظيرقت هل تيأر

 مو ع ةينس يئاوح تراصل تدرج ول ام ةيساردلا ةريتعملا بتكلا ىلع

 دعب نيثالثلا رشع يف ةكمب يفوت نأ ىلإ ةدابعلاو ةعلاطملا ىلع افكاع لزي

 .هاوثمو هبلقنم سودرفلا لعجو هللأ همحر «بقعي مو «فلألاو نيتئاملا

 حرشو ريسافتلا عماج) :هظفل ام ةخسنلا لصأ شماهب يزاغ هللا دبع خيشلا بتك )١(

 .(مجرتملا فيلأت نم ال قحسإ خيشلا ذيملت نيدلا بطق فيلأت اهالك ةاكشملا
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 اها9988غ - .. ناهد دعسأ -

 نب نيدلا جات ةماهفلا نيادمحا نب دعسا نب دمحا ةمالعلا نب دعسا

 دبع نب ناثع نب [ينلا بر] دبع نبا ناثع نب مهاربإ هيقفلا نبادجأ

 نينامو '''ةنس ةفرشملا ةكمب دلو يكملا يفنحلا «ناهد [ينلا بر]
 يلصو ءديوجتلا لاك عم ديجملا نارقلا ظفحو اهب أشنو فلأو نيتئامو

 بلط يف رهتشاو دجو اراركتو ارارم ءمارحلا دجسملاب حيوارتلا هب

 مهنم مارحلا دلبلا ءالع ماظعلا خياشملا نم ةلمج ىلع أرقف «مولعلا

 فرصلاو وحنلا يف هسورد رضح «يدنه لا هللا ةحر خيشلا ليلجلا ةمالعلا

 يناعملو باسحلاو قطنملاو ديحوتلاو هلوصأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو

 ديمحلا دبع ةمالعلا ىلع رضحو كلذ ريغو باسحلاو ةسدنهلاو نايبلاو

 خيشلا ىلع أرقو يذمرتلا يف ثيدحلا يف يعفاشلا يناورشلا يناتسغادلا

 ىلع أرقو «ةريبك ةمزالم همزالو مولع ةدع يفنحلا يرواشبلا رون ةرضح
 نمحرلا دبع خيشلا ىلعو ءاهريغو فوصتلاو قطنملا يف باون ليعامسإ

 ىدصتو «مولعلا نم ريثك يف بجنو لبنف ءريرضلا يدنهلا جارس

 ءريفغ عمج هب عفتناو ريثك قلخ هنع ذخأو ءمارحلا دجسملاب سيردتلل

 يف ةيماقم مئاقلا دعاسم ىلع نب نيسح فيرشلا ةفرشملا ةكم ريمأ هفظوو
 هريصو ؛ ةيناولسلا ةسردم لهأ ىلع اخيش هلعجو «ةيعرشلا اياضقلا لصف

 ءاضقلا ةباين ةرم هيلع ضرعو ءةيعرشلا تازيزعتلا سلجم ًاوضع
 سلجم ةئيه ىلع اسيئر ةماقإو ءاهلبقي ملو رذتعاف ةيعرشلا ةمكحلاب

 نيثالثو عبس ةنس هذه انتنس يفو :«نيمألا دلبلاب نيفوطملا رومأ تاقيقدت

 مارحلا دجسملاب هسرد كرت ام اذه عمو «ةيعرشلا ةمكحلاب ايضاق هالو

 روكذملا فيرشلا انديس بناج نم بترمب سيردتلل نيفظوملا دحا وهو

 .لصألاب ضايب )١(
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 راكذألاو نآرقلا ةوالت ىلع ًابيظاوم نسح ظح وذ دوجوم نآلا وهو

 يف هدلاو ةمجرت تركذ دقو راهنلاو ليللا فئاظو ىلع هتاقوأ اعزوم

 يف روكذملا نيدلا جات هدجل تمجرتو ''أرثع ثلاثلا نرقلا لهأ مجارت
 يداحلا نرقلا لهأ يف !''مهاربإ خيشلا هدجلو !'ارشع يناثلا نرقلا لهأ

 0 رشع (4) ,

 ها549١٠ - ٠١١8 ىبطقلا نيدلا دعسأ - / ٠١

 لضافأ نم ناك. يكملا يفنحلا يبطقلا نيدلا لمكأ ديهشلا نبانيدلا دعسأ

 رشع ةيناث ه8١١١ ةنس ةكمب دلو «نيمظعملا اهئانبأو نيلجبملا ةكم

 خئاشم ةدع ىلع بتك ةدع ةفينح يلأ بهذم يف أرقو أشن اهبو فلأو
 قداص ديسلاو «ةملس يلأ نب ىسيع خيشلاو خورف يكم خيشلا مهنم

 رداقلا دبع مامرالا ىلع أرقو ءيدشرم نمحرلا دبع ديسلاو ءهاشداب
 عست ه9١٠١ ةنس فئاطلاب يفوتو «نيدباعلا نيز مامإالا هنباو يربطلا

 .ناضمر رهش رشع ثلاث فلأو نيعستو

 ها5١١١غ - .. كريم ماسأ - ١٠م

 : يكملا ينايلسلا يفنحلا ينيسحلا كريم نمحرلا دبع نب ملسأ ديسلا

 [ اصخلم ] (ىربطلا ىهتنا) - ه1ا١١*4 ةححلا ىذ رشع عبار ْق

 نيذلا يربطلا خئاشم ةلمج نم مجرتملو - نمزلا ءالضف فاحتا بحاص

 .ه5 مقر ةمحرتلا |(
 #"١. مقر ةمحرتلا (

 .7 مقر ةمجرتلا (

 .ه ص « مجارتو ريس» ه١عم ةنس يف هتافو (
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 .اهيف هيلع دمتعيو ايتفلا يف هرواشي

 ها١١"8 - .. يقىدشرملا ليعاساأ - 8

 يكملا يفنحلا يدشرملا دمحا نب ىسيع ىضاقلا نبا ليعامسإ ىضاقلا

 هلو «ةيعرشلا مولعلا يف ىلوطلا ديلا هل الضاف ناك .هيقفلا لماعلا ملاعلا
 :هدلاو مهنم خويشلا نم ذخاو .ةكمب دلو .ةيبدالا نونفلاب ةديج ةراهم

 ةنطف اذ ناكو «سيفنلا ريرقتلا ررقي راصو سيردتلل ردصتف هوزاجأو

 ماحلا هافاو نأ ىلإ ةدافتسالاو ةدافإلا ىلع ابظاوم ءةيعملا ةباجنو ةيوق

 نفدو فلأو ةئامو نيثالثو نام ه١ ةنس مارحلا هللا دلبب يفوتف

 .هدلاو ربق ىلع ةالعملاب

 وباكنم ليعامس - ٠

 ةكم هدلاو عم مدقو ءهدلبب دلو . يعفاشلا يدلاخلا وباكنم ليعامسإ

 ,مولع ةدع « يطايمد نامع ةمالعلا ىلع أرقو ءاهب أشنو « ًاريغص ةفرشلا

 أرقو« يطايمد دما خيشلا مزال هتوم دعبو , هيلع هقفتو ءهدي ىلع بردتو

 ؛ يسدق ديعس دم خيشلا ةيعفاشلا يتفمك« مارحلا دلبلا خياشم نم اهريغ ىلع

 هتقيرط تناكو ءهب اوعفتناو ةبلطلا دافاو مارحلا دجسملاب سردو عربف

 امزالم ءاكسان احلاص ةدافالاو سيردتلا ىلع ًابظاوم ناكو « ةيدنبشقن

 احلاص ةدافإلاو سيردتلا ىلع ًابظاوم ناكو :«نآرقلا ةوالتو «ةدابعلل

 ليللا ءانآ راكذألاو داروألاو «نآرقلا ةوالتو «ةدابعلل امزالم ءاكسان

 ىلإ لقتناو «نيقيلا هاتأ ىتح كلذب الغتشم لاز امو ءراهنلا فارطأو

 نيتئامو نينامثو فين يف ةكمب هتافو تناكو :نيملاعلا بر هللا ةمحر
 خيشلا نيلضاف نيملاع نينبا بقعو ءهللا همر ةالعملب نفدو .فلأو

 ءملاسو ليعامسا نينبا نع تام دقف لوألا امأ رون دمحم خيشلاو يرهزا
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 تيبو .لضافألا ضعب كلذب يندافا اك نيتنب نع تاف يناثلا امأو

 فاقوأو ةورث باحصأ ةمدقلا ةواجلا خياشم توبب نم ةكم ىيدلاخلا

 .كالمأو

 ١ - و88 ىبطقلا نيدلا لمكأ - ؟١١5اه

 ةكم يتفم :«يكملا يفنحلا يبطقلا ميركلا دبع نب نيدلا لمكأ

 دلقت .هريغو هدلاو ىلع أرق .بيرألا ملاعلا بيدألا لضافلا :ةمركملا

 بحاص وه ناكو ءرشع ةعبرا ماع يف هدلاو لاقتنا دعب ءاتفإلا بصنم

 لقتنا الل مث ءيفنحلا يدشرملا نمحرلا دبع ةمالعلا عجرملاو «بصنملا

 هلاقتنا دعب روكذملا نحرلا دبع خيشلل روكذملا بصنملا راص نيدلا لمكأ

 ةروكذملا ةدملا ىوتفلا تلطعتو « كلذ نع هل رمألا يلو عنمل نيتنس وحنب

 اك «روبزملا نمحرلا دبع خيشلل روكذملا بصنملا لصو مات جالع دعبف
 ءاضقلا مجرتملا ىلع ىرج هنأب ًاضيأ دافأو يربطلا ىلع مامإلا كلذ دافأ

 . ىهتنا ةليوط ةصق دعب فلألا دعب نيرشع ماع يف ًاديهش تاف ردقلاو

 ىدامج رشع عباس سيمخلا ةليل دلو هنأب جوخ نيدلا ردب خيشلا ركذو

 ارب هيدلاوبو ايقن ايقت ناكو ةئاعستو نينامثو ناك ه 5488 ةنس ىلوألا

 ةنس لاوش يف فئاطلا نم بيرق لحم ديضاعألاب ًاديهش قوت .ًايفح

 ..ىهتنا هللا همحر ليسملاب نفدو ءفلألا دعب رشع ةعست اه 8

 نم ناك .اهملعو ةكم يتفم :هلوقب ''ارثألا ةصالخ بحاص هل مجرتو

 ءدافأو ءىتفأو سردو ءةبيطاو ةميظعلا ةرهشلا هل «ءالجألا ءالعلا

 ءالع نيب اهف ةلوبقم يهو مجلا هملعب ةدهاش هيواتفو «ةعاج هنع ذخأو

 ونبو ءزاجحلا ءالع نيطاسأ نم وهف ةلمجلابو اهيلإ بوغرمو ءةكم

 )١( رثألا ةصالخغ ١/؟65.
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 ةكمب نآلا مهل نكي ملو [اصخلم] ىهتنا .ةسائرو مع ءانبأ ةكمب بطقلا

 اديؤم نيرشعلا ماع يفوت مجرتملا نا هخيرات يف ('!يماصعلا ركذو ةيرذ

 ها866١٠ - .. يدشرملا نيدلا مامإ - 0 ؟

 ةكم يقفم يملا يفنحلا يدشرملا ىسيع نب دمحا نب نيدلا مام

 ءىرقملا هيقفلا ىلع هدوجو هظفحو نآرقلا أرقو أشن اهبو ةكمب دلو .ةمركملا

 خيشلا همع نبا ىلع اهضرعو ةيلماملاو زنكلا ظفحو ءردنكسا دمحأ

 ىتح هسورد يف همزالو يدشرملا نمحر لا دبع ىضاقلا نبا نيدلا فينح

 خيشلا نع وحنلا ذخأو ةفينح يلا مامإلا بهذم يف ًاحلاص ًافرط لصح

 .يبرغملا نايلس نب دمخو .يبرغملا ىسيع خيشلا نعو «ريشقاب هللا دبع
 اذكو يولعاب ىلشلا دمح ديسلا ةمالعلا ىلع يراخبلا نم افرط أرقو

 ضئارفلا أرقو « ةيبرعلا مع يف بنتك ةلمجو ؛نيعبرألا حرشو لئامثلا

 مولعلا بلط يف دهتجاو دجو ءريشقاب ىلع نب دمحا خيشلا ىلع باسحلاو

 يلوو ءبوجحملا نمحرلا دبع ةمالعلا هللاب فراعلا ديسلا نم ةقرخلا سبلو

 نينثالا موي يفوت ىتح ةنسح ةقيرط ىلع لزي ملو ةكمب ءاتفإلا بصنم

 نفدو .ةكمب فلأو نيناثو سمح ه١٠١م8م6 ةنس ةرخآلا ىداح فصتنم

 رهز نم [ًاصخلم] . متنا اهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا حوس يف ةالعملاب

 وهو انبإ فلخو .'' يحملل رثألا ةصالخ يف هلثمو يكملا جوخل لئاجلا

 دمحم مامإلا ركذو ( ”)هجرتملا دلاو ةمحرت قأتسو دم خيشلا لضافلا

 يفو .فلأو نينامو تس ةنس يفوت روكذملا نيدلا مامإ خيشلا نأب يربطلا

 ."و*5 ةحفص عبارلا ءزجلا يف )1١(
 .4؟١/5 رثألا ةصالغ (؟0)

 ١ مقر ةمحرتلا 6
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 نيناكو سمح ةنس يفو لاق ثيح جوخ هلاق ام ديوي ام يماصعلا خيرات

 رطقب ةيفنحلا يتفم ذئموي وهو ؛يدشرملا نيدلا مامإ يضاقلا ةمالعلا يفوت

 يف عجرملا هيلإ راصو :لاقو ةمجرتلا نم جوخ هركذ ام دافأو .زاجحلا
 .بهذملا

 هام10- .“#1١ يدنهلا هللا دادمأ - ١٠1١

 يتشجلا ءابهذم يفنحلا يدنحلا نيما دمحم خيشلا نبا هللا دادمإ

 فلأو نيتئامو نيثالث ةنس دنهلاب دلو هنأب لضافألا ضعب دافأ .ةقيرط

 يف ةمظعملا ةكم مدق عرب امل مث «ماظعلا اهئالع ىلع أرقو . دهتجاو دجو

 ةنس اهب يفوت لئاسر رشع وحن فيلآتلا نم هلو اهب رواجو «نيعبسلا رشع
 هللا همحر ةالعملاب نفدو ءةرخآلا ىدامج يف فلأو ةئامثالثو رشع عبس

 نآرقلا هيلع دّوج ةمجرتلا بحاص نأب دلاولا يديس ينربخأو ىهتنا
 هقفلا يف هتيبب سردي راص هللا اهفرش ةكم مدق الو هنس ربك عم « مظعلا

 اهرثكأ نكلو ىتش قرطب اكلستم ناكو .فوصتلاو ديحوتلاو ريسفتلاو
 هذبب افصتم لاز امو ًادبعتم اكسان احلاص ناكو '''ةيتشجلا ةقيرطلا المع
 .بقعي ملو تاملا تقو ىلإ تافصلا

 حلاص دمحم نب دم نب يطعملا دبع نب ناهلس نب ىلع دم نب نيما
 ةكمب دلو .مارحلا دجسملاب سردملا مامإلا بيطخلا يكملا يفنحلا ءدادرم

 نآرقلا ظفحو اه. أشنو .فلأو نيتئامو نيعبسو عبس ةنس ةفرشملا

 هللا ةمحر خيشلاو هدلاوو اهلهأ لضافأ نم ةعامج نع معلا ذخأو ءديجما

 .دنهلاب ريما ةنيدم نم ينشجلا نيدلا نيعم اهبحاص ىلإ ةبسن ةيتشجلا ةقيرطلا )١(
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 فسوب الملاو « يرواشبلا رون ةرضح خيشلاو « بيط نسح خيشلاو «يدنملا

 ةباطخلا يتفيظو يف هماقم ماق هدلاو يفوت الو ؛مانألا ضعب هب عفتناو

 سلجمب اوضع ىلع نب نيسحلا فيرشلا ةكم ريمأ هريصو :ةيهبلا ةكم

 ."!ةيعرشلا تازيزعتلا

 ها١5١١ - .. ىنغريملا نيمآ - 36

 يكملا ؛ ينغربملا يلع نب نيمأ دمح نب نسح ديسلا نبا نيمأ ديسلا
 همعز (ك هوخأ ال .فئاطلا بوجحم هللا دبع ديسلا ةمالعلا مع « يفنحلا
 بناج ىلع نيققحلا ةذباهجلا ءاهقفلاو نيلماعلا ءالعلا نم ناك . مهضعب

 .دجملاو عضاوتلا فرشو ءحالصلاو عرولاو دهزلاو ىوقتلا نم مظع

 جات خيشلاو يرصبلا خيشلا مهنم مهنع ذخأو تقولا خياشم نع ىور

 ةديدعلا فيناصتلا هل .مهريغو ناهدلا نيدلا جات خيشلاو « يعلقلا نيدلا

 حرش ىلع ةيشاح اهنمف «ةديجملا ةقئافلا ةعفانلا تاريرحتلاو ةديفملا

 فشك» اهامس ةلاسر هلو ءراتخلا ردلا ىلع ةيشاحو ءزنكلا ىلع يعليزلا

 موصلا زاوج يف مهولا ةلازاب ةامسم ةلاسرو « عاصلا ريرحت نع عانقلا

 لوقلا »ةلاسرو ءاهبالطل ةعفان ءاهباب يف ةديرف ءمدلا نع زجعلا دنع

 ىلع اهب ًادار « ءاربألاب ةدعلا ةقفن ىلع قلعملا قالطلا عوقو يف ىرحألا

 قفاو دقو .كلذ عوقو مدعب لئاقلا يدشرملا نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا

 كلذكو .مهاواتف يف اهيتافمو ةكم ءالع رئاس كلانه ام ىلع مجرتملا

 دحاو ه١1١١ ةنس نابعسش ىف ةكمب يىنوتو .ةلقتسم لئاسر اهل اودرفأ

 ينغريملا تيب ةطوحب ةريهشلا ةطوحلاب ةالعملاب نفدو «فلأو ةئامو نيتسو

 )١( ةنس هتافو مجارتو ريس يف +1١١6ه.
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 حرش يف دئاوفلا زنك هباتك يف هركذ مدقتملا هللا دبع ديسلا ركذو

 ةمجرتلا بحاصل مجرتو .(ينغ ريما) اهلصا ينغريم نأب دئاقعلا ةموظنم

 . مدقت ام صضعبب » تام رلا ليزنت » فلؤم

 ليلجلا ثدحلا ةمالعلا ةجوز .ءيدادغبلا ىفطصم ةنبا نسحلا مأ

 « ةننفتم ,ةرهام 2, ةنقتم ةمالع تناك . ةيكملا ع لبتس ديعس دم خيشلا

 هنأو هتبث يف لبنس رهاط خيشلا هدافأ اك ةرهاز ةرخاف ًامولع تزاح

 لهأ نم تناكو ةفرشملا ةكمب تيفوت .اهنع ملعلا ىقلت نم ةلمج نم وه
 .رشع يناثلا نرقلا

 ةيربطلا نيسحلا مأ - ٠١7

 ةينيسحلا دمحأ باهشلا نب دمج بحملا نب دمحم يضرلا تنب نيسحلا مأ
 ."!ةئامناثو سمخ هم. ةنس يف ةعامج امل زاجأ .ةيكملا ةيربطلا

 دحاولا دبع تنب نيسحلا مأ - 1١م

 اهم88868 - ٠.٠ ةيربطلا

 ظفاحلا نب دمحم نب دمحا نيزلا نب دحاولا دبع تنب نيسحلا مأ

 .ةيكملا ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحا بحملا

 ,يربطلا نميلا وبا اهل زاجأو .اهدج ىلع ةتافاٌمو عبس ةنس ترضح

 .اهتافو ركذي ل ()
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 هوا" - مو١ ةيربطلا ةملس مأ - ورق

 باهشلا نب دم بحلا نب دمحم يضرلا نب دمحم بحلا ةنبا ةملس مأ

 .ةيعفاشلا ةيكملا ةيربطلا ةينيسحلا دمحأ

 ءهمجعمب هعامس خويش يف اهركذو ءدهف نب هللا راج خيشلا ةخيش يه

 نيسمحو ىدحإ ه 86١ ةنس نابعُس رشع عباس ةعمجلا موي تدلو :لاقو

 « يطويمألا محرلا دبعو .يغارملا حتفلا وبأ خيشلا اهل زاجأو « ةئافاثو

 دمحأو فيلعلا نب نيسحو «يمزمزلا مهاربإو ءايضلا نبا ءاقبلا وبأو

 دبعو يرطملا نيدلا بحم :ةنيدملا نم ٌُمَجَو «بنيز اهتمعو يطباوشلا

 : يمجعلا نب رفعج وبأ بلح نمو : ىلحلا ىلع نب دمحأو «نوحرف نب هللا

 ةلمج نم اهل زاجأو ءاهريغو ء«يبيصنلا رمع نب دمحم نيدلا ءايضو
 نيدلا يقتو .ةعامج نب دمحأ نب هللا دبع سدقملا تيب نم اناوخإ

 دمحأو « يسدقملا ناولس نب نمحرلا دبع نب دمحا قشمد نمو :يدنشقلقلا

 نب نمحرلا دبعو ءديز دمحم نب دمحأو .يداحلا دبع دمحم نب رمع نبا

 نب ركب يبأ تنب ةاضقلا تسو ؟سراوح نب دمحو .ىوباقلا ليلخ

 ردلا ليذ يف يدلاوو ء«هئوض يف يواخسلا انخيش اهركذو :؛قلخو « قيرز

 نب دمحا هيقفلا اهجوزتو :يدلاو لاق مدقت ام ضعبب هدلاول نيمكلا

 ةعمجلا موي رهظ يف تتام .هعم ةباتكلاو ةءارقلا تملعتو «يدشرملا رمع

 اهيلع يلصو ةكمب ةئاعستو رشع ثالث ه 51 ةنس ةجحلا يذ رشع ثلاث

 تزاجا «ةالعملاب اهفلس دنع تنفدو ءرصعلا ةالص دعب ةبعكلا باب دنع

 يتنثا ةنس ىلوألا ىدامح نماث خرؤم اطخب تاءاعدتسالا ضعب يف يب
 . ىهتنا اذهف . ةتاعستو ةرشع )١( ل وعلا معلا ملا

 يذلا رشاعلا نرقلا يف نيمرحلا دالب يف اهتاريظنو ةليلجلا ةديسلا هذه لثم دوجو )1١(
 يفو «نمزلا رخافم نم هنا كش ال .يمالسإلا ماعلا رئاس يف يملعلا دوكرلاب رهتشا
 .قيلعت وأ ةراشإ ةيا نع انينغي ام هذه اهتمجرت
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 هملالا/ - .. ةيربطلا موثلك مأ -

 مهاربإ يضرلا نب دمحا نب دمحم بحملا تنب ةديعس ىمستو موثلك مأ

 .ةيعفاشلا ةيكملا ىنيسحلا يربطلا ركب يبأ نبا دم نبا

 نيعستو ثالث ةنس يف ةعامج ىلع اهتضرعو يوونلل نيعبرألا تظفح

 نيعبسو ىدحا ةنس يف اهتاوخا ةلمح نم اهل زاجا .يريونلا بحملا
 نب يلعو ماس نس دمحأو « نيسحلا هوخأو ( ةنسح نس لالا ةئثاعبسو

 تتام .بتكتو أرقت ةماوق ةماوص ةكرابم ةريخ ةنيد تناكو .مهريغو

 كلذ ركذو . ةالعملاب تدئفدو مارحلا دحسملاب ةعمج لا موي حبص اهيلع يلصو

 ١١ - هم ةيريطلا ةسيئر موثلك مأ - ..

 دم يضرلا ةنبا ةكرابمو ةمطاف ىمستو .ةسيئر اهل لاقيو موثلك مأ
 تدلو .ةيعفاشلا ةيكملا ةينيسحلا ةيربطلا دمحأ باهشلا نب دم بحملا نبا
 وبأ ال زاجأو ةئامنامثو نيعبرأو نينثا ه854؟ ةنس ىلوألا ىدامج يف

 نورخآو يمجعلا نبا رفعج وبأو يطويمألا نيزلاو يغارملا حتفلا -
 ."اىربطلا - ىهتنا

 اه 800 - هه ةيربطلا موثلك مأ - ١ 1؟

 نبا ءدمحم نب دمحا نب دمج نيزلا نب دحاولا دبع تنب موثلك مأ
 ,ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبأ نب دمع نب هللا دبع نب دمحأ بحلا ظفاحلا

 .امتافو ركذي ل )١(
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 ةسمح اه 86060 ةنس ةرخآلا يدامح رشع عبار ءاعيرألا موي تتام . ةيكملا

 , ةبعكلا باب دنع سيمخلا موي حبص اهيلع ىلصو .ةكمب ةئافاممو نيسمخو

 .يربطلا ىهتنا .ةالعملاب تنفدو

 همما/ل - م10 ةيربطلا لاك مأ - 0

 باهشلا نب دم بحملا نب دمحم يضرلا نب دمح بحملا تنب لاك مأ
 يبأ ةقيقش ؛ةديسو ةكربو ةشئاع ىمستو ؛ةيكملا ةيربطلا ةينيسحلا :دحا
 ه م41 ةنس ةرخآلا ىداحح ىف تدلو :يواخسلا لاق دمح .تاداعسلا

 نيزلاو .يغارملا حتفلا وبأ اهل زاجأو ءةكمبي ةئامنامو نيعبرأو عبس

 ةنس يناثلا عيبر رهش يف تتام نورخآو يمجعلا رفعج وبأو .يطويمألا

 ."!يربطلا ىهتنا .ةكمب ةئاماثو نيناُكو عبس هم

 هم١ - .. ةيربطلا ءافولا مأ -

 ةيربطلا دمحا باهشلا نب بحلا نب دمخ ىضرلا ةنبا ءافولا مأ

 ةشئاع ءاهدعب |ف ةرشع عبرأ ةنس يف اهل زاجأ .ةيكملا ةيعفاشلا ةينيسحل

 يف تتام .ةعامجو كيوكلا نباو «يغارملا نيزلاو .«يداحملا دبع تنب

 دبع يضاقلا اهجوزت :دهف نبا لاق .ةكمب نيتسو ىدحإ ةنس مرح

 5 . اهنع تامو :ًادالوأ هل تدلوو يسافلا ينيسحلا حتفلا يلا نب رداقل

 ه م١ ةنس مرحملا رشع ثلاث تبسلا ةليل ىف تتامو «ءهدعب تميأت

 نأ دعب « اهتليل حبص ةالعملاب تنفدو ,"'ةكمب ةئافامو نيعبسو ىدح

 .يربطلا ىهتنا .اهفلس ىلع ةبعكلا باب دنع اهيلع يلص

 .6١*/١١؟ ج يواخسلل عماللا ءوضلا يف اهتمجرت 00(

 .هم١5 ةنس اهتافو ١5١١ صا ١١ ج عماللا ءوضلا يف 0
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 ءابلا_ فرح
 هوو. - .. يراصنألا نيدلا ردب - ٠

 مث ءيراصنألا يكلاملا ينيسحلا ركب يبأ نب نيسح نيدلا ردب ديسلا
 هخيرات يف يربطلا دمحم ةمالعلا لاق .مارحلا هللا دلبب راظنلا رظان « يكملا

 ليزنت ينو نيسح يضاقلا يفوت هو5. ةنس يفو :نمزلا ءالضف فاحتإ

 يذلا وهو هوو. ةنس يف ليقو ه544 ةنس يف هتافو تناكو تامحرلا

 ةليلجلا هتمهو «ةيلعلا ةلودلا رمأب ةكم ىلإ رجفملا نم ةكم نيع لخدا

 نيدلا يضر خيرات يف اذك ةالعملب نفدو ةبعكلا باب تحت هيلع يلصو

 .ىهتنا هريغو رديح

 ها١ا0 - .. حوخ نيدلا ردب - 17

 ماعلا « يكملا « يفنحلا ء جوخ هللا ءاطع نب رمع نب نيدلا ردب

 اهيضرعو «نوتملا نم ًاريثك ظفحو ءأشن ابو ةكمب دلو بيدألا , يعلألا

 كردأو ءدهتجاو دجو اهباستكاو :مولعلا بلط يف عرش مث . خياشملا ىلع

 ءمهنع ذخأف ءمارحلا دلبلا ءالع ماظعلا خياشملا نم ىلوألا ةقبطلا

 ىلع أرقو .يلخنلا دمحم خيشلاو «يرصبلا هللا دبع خيشلا نيثدحملاك

 هوزاجأو «نقتاو رهمف مهب عفتناو ؛مهريغو يعلقلا نيدلا جات خيشلا

 نم هلو «هريغ نم رثكأ بدألا ىلإ هليم ناكو ءدافأو سردف « مهتايورم
 مجارت يف خيراتو ء(زغللا تايبأ ىلع زمرلا نسح) باتك تافنصملا

 يفوت (لئاضفلا لهأ نم نيمرحلا يف نم ركذ يف لئاخلا رهز) هامس ءامعلا
 هلو - ةنس نيعبس قوف هنسو :''فلأو ةئامو نيعبسو فين يف ةكب

 ةنس 70 شاع هنا يزاغلل « رردلا مظن » نع القن ١؟ ص ؟ ج يلكرزلل مالعألا ىف )1١(

 .ها١1ا/م ةنس هتافوو



 يكمن تكتم يقلا لاخلا ةّبر اَيأ

 هنإ بلقلا َةّينَم اي اَهَلا اذ إف

 َىولاب قبلا َلَذِب امإف

 ةلذب ٍلاصولا لين ّقئال يبق

 َكَّش الب ًاقح َنَِرلاو اَهَبلا تْيوَح
 كنم يف دب ال ناك لاح يأ ىَلَع

 كتنملا ّنِم اليل هللا كاقو يروزف

 :لاقف اضيا يكملا روكشلا دبع يلع خيشلا |هرطشو

 يكْسُت تكنم يتلا لاخلا ةّبر ايأ
 يلطاَمْت وأ يعطقتوأ ؛ ,هصت ناف

 ىوهلاب قَيلأ وهف ٍلُدِب امأف

 ًامّركت اّمِإ لصولاب يل نيدوجت

 كفالاو ةعيطقلا لهأىلا ْتَلامو
 ِكنِم يل دب آل ناك لاح ّيأ ىلع
 يكلميف تنكُناو رع ىَوْهلا لذف

 كلاب َقَيلَأ وهف ٍزعب اّمِإو

 هوا - .. دمح نب تاكرب - ٠7

 ىو :يربطلا دمج خيشلا لاق «تاكرب نب دمحم نب تاكرب فيرثشلا

 ىلإ ةافولاب تاكرب فيرشلا لقتنا ةئامستو نيثالثو ىدحا هدو#١ ةنس

 هللا دلبب هشارف ىلع ةجحلا يذ رشع عبار ءاعبرألا ةليل «ىلاعت هللا ةمحر

 ,مارحلا دجسملاب ءاعبرألا موي ىحض هيلع يلص مث العو لج نيمألا

 ةميظع ةبق هيلع ينبو «ةالعملاب نفدو ''اعوبسا ةبعكلا لوح هب فيطو
 هكلم ةدمو «ةنس نوعبسو ىدحا رمعلا نم هلو ,''!نآلا ةدوجوم يهو

 ةعبرأ ةكارشو الالقتسا هتيالو ةلمجف «ةنس نورشعو عبس هيبأل اكيرش
 لاق :[لاق نأ ىلإ ] لئامثلا

 تاكرب فيرشلا انالوم مجرت
 ةياغ) هامس هل هلمع فلٌؤم يف

 :ةفالسلا ةأشن يف يربطلا رداقلا دبع انالوم

 ىمشاهلا دهف نب زيزعلا دبع هرصع ظفاح
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 همتخو هتجابيد يف هبسن قاس (مارحلا هللا دلب ةنطلس رابخأب مارملا
 فيرشلا ثيدحلا عمس هنا .هصخلمو هب حدم امو «هرابخا ءافيتساب

 دمحا نيدلا باهش دنسملا ىلع ه م08 ماع ىلوألا هتلحر ىف ةرهاقلاب

 زاجأو ءهتيادبو همتخ سلجم رضحو «يراخبلا حيحص تايثالث يواشلا

 ينوباقلا ليلخ نب نمحرلا دبع :مهنم «خياشملا نم ةلمج اندلب نم هل
 رجاهو ةيلبنحلا ناوسنو ءنارهملا تنب ءيفاه مأو نارهملا تنب ءامسأو
 ىلإ ] . يعاقبلا ناهربلاو ءيزاجحلا باهشلاو «ينيقلبلا مّلعلاو ةيسدقلا

 ."!نوريثك قلخو :[لاق نا

 ها760 - .. يقربجلا ىرشب - 6

 ناك « ةريثك نينس مارحلا دلبلا ليزن « يعفاشلا تربجلا ىرشب خيشلا
 ء حالصو عرو اذ «ماعلاو صاخلا همولعب عفتنا ءمارحلا دجسملاب اسردم

 منو «ةدافوالاو سوردلاب لاغتشالا ىلع ابظاوم .ةدابعلاو فاوطلا ريثك

 عبس ةنس ةكمب يفوتو «لالجلا يذ هجو يقل نأ ىلإ ءلاح لمكأ ىلع لزي
 مو هدقف ىلع سانلا فساو ,ةالعملا ِق نفدو « فلأو نيتئامو نيلسو

 اه... - اها“ ريبز يركب - 9

 « لضافلا ماعلا يكملا« يفنحلا رمعنب هللا دبعنب يركبنب ريبز نب يركب

 فلأو نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو .بيجنلا باشلا

 يوت نيثالث ةنس يأ - اهيفو :هصن ام ١67 ص ء« رفاسلا رونلا» يف سورديعلا ركذ 1(

 مالكلا ةصالخ يفو ..ين يلا فيرشلا دلاو زاجحلا ناطلس دمحم نب تاكرب فيرشلا

 .هم١5 ةنس هدلوم ركذ

١17 



 طرفم ءاكذ هل ناكو ءرثنو مظنو رهمو بدألا يف عربو « لئاسملا لوصأو

 أرقو ءدلاولا يديس ىلع وحنلاو هلوصأو هقفلا يف أرقو .ةخاش ةمهو
 ةمزالم اطش يركب ديسلا ةمالعلا مزالو « ىفنحلا ىبتكلا دمع ديسلا ىلع
 «بلطلاو لاغتشالا يف دجو «نونف ةلمج يف بتك ةدع هيلع أرقو «ةمات
 قافو ءًاضيأ نيروكذملا ريغ ىلع أرقو «بدألاو ةيبرعلاو هقفلا يف عربو

 نفدو «ةمركملا ةكمب يفوت دقو «هنامزو هرصع ءانبأ لضفو هنارقأ ىلع

 خيرات ينع بزعو دلاولا يديس كلذب يندافأ اك هللا همحر اهقع ةالعملاب

 . هتافو

 ها. - ١١55 اطش يركب - ٠

 لضافلا ماعلا هذيملت هل مجرت « يكملا يعفاشلا اطش يركب ديسلا

 ركب وبأ ديسلا انذاتسأو انخيشو :لاقف سدق ديمحلا دبع خيشلا

 ةبسن اطشب روهشملا نيدلا نيز '''دومس ديسلا نبا ءاطش يركبب روهثملا
 ديسلا نبا «طايمد رغث جراخ نوفدملا اطش خيشلا حلاصلا يلولا ىلإ

 نب مههاربا نب هللا دبع نب نيدلا ردب دمحم نب ىلع نب نيدلا نيز دوم
 يبا نبا دم نب نيدلا ريخ نب دمحا نب نيدلا لالج نب ملاس نب نابلس

 يحب نب ليعمسا نب دمحا نب دم نب دمحا نب دمحا نب دمحم نب نسحلا

 فسوي نب زيزعلا دبع نب مساقلا ىلا نبزرحم نب دم نب ركب يبا نبا نيدلا

 نب دمح نبا ؟نوجص نب دمحأ نب دمحم نب ناطلس نب ديمح نب عفار نبا

 نب نومأملا دمع نب يكزلا رفعج نب ةزمح نب رفعج نب ليعمسا نب دمع

 انديس دهازلا دباعلا نب يجابيدلا دمحم نب برح نب نيسح نب يلع

 نب نيدباعلا نيز يلع انديس نب رقابلا دمحم انديس نبا .قداصلا رفعج

 ءارهزلا ةمطاف انتديس نباو «بلاط يبأ نب ىلع انديس نب نيسحلا انديس

 بسنلا اذه ءمركو فرشو هبحصو هلآ ىلعو , يو دمع انديس ةنبا

 .نيدلا نيز دمع ديسلا نبا ::8 ص * ج يلكرزلل مالعألا يف )١(
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 فارشألا بيقن دنع نآلا دوجوم طايمد رغثي فارشألا رتفد يف تبثم

 هللا همر مجرتملاو اذه (لاجلا ىفطصم ديسلا خيشلا) رغثلا كلذب يلاحلا

 دلو .هدلاتو دجلا فراط نيب عماجلا اهملاع نباو «ىرقلا مأ ماع وه ىلاعت

 ةثالث وحنب هتدالو دعبو .ةفرشملا ةكمب نيتسو تسو نيتئامو فلأ ماع

 ,هيخأ رجح يف ءاهتي ىبرتف ءروربملا هدلاو ءاقبلا راد ىلإ لقتنا روهش

 ةيبرت هابرف ءاطش رمع ديسلا نيدلا جارس ةمالعلا انذاتسأو انخيش

 يف ادوحجب بلق رهظ نع نآرقلا هظفحف عرعرت نأ ىلإ هنأشب ماقو ةنسح
 ردصت ام لوأو معلا بلطب لغتشا :«نينس عبس كاذ ذإ هرمعو ءهادتبم

 نام ماع هتِقَءمدج ةنيدب ءنالحد دمحا ديسلا انذاتسأ ىلع معلا ةقلح يف

 روكذملا مهخيش ةيعم يف هوخأو وه ههجوت تقو فلأو نيتئامو نيعبسو

 مثلو «سردلا هل ناعلاطي ناثع ديسلاو رمع ديسلا هاوخأ ناكو «هترايزل

 فينصتلاب لغتشاو روضحلاو ةءارقلل امزالم هللا همحر مجرتملا لزي

 فوصتلا يف هتافلّوم نمف ةياغلا ناقتالا نم هتافلّوم تغلب ىتح فيلاتلاو

 ةامسملا ةموظنملا ىلعو ءايفصألا جاهنمو ,ءايقتألا ةيافكب ىمسملا حرشلا

 حتف ىلع ةيشاح هقفلا يف اهنمو « ءايلوألا ةقيرط ىلإ ءايكذألا ةيادبب

 حتف ظافلا لح ىلع نيبلاطلا ةناعإب اهامس نيدلا نيز يرابيلملل نيعملا

 ةيعرشلا مولعلا نم فلكملا مزلي ايف ةيهبلا رردلا نتم اهنمو «نيعملا

 يف هللا همحر يعفاشلا مامولل ميدقلا لوقلاب لمعلا زاوجب قلعتت ةلاسر اهنم

 اهددعت زاوجو ةعمجلا طرشب قلعتت ةلاسر اهنمو ةعبرأب ةعمجلا ةحص

 ىلع اهيف باجأ ةيبب ةعيدب ةلاسر اهنمو ءةدحاو ةدلب يف ةجاحلا ردقب
 اهب لماعتملا قاروألا مكح يف ةلاسر اهنمو ةيضقلا هذه يف هل عفر لاؤس

 يف طوبضملا حقنملا لوقلاب اهامس طاونألاب ةفورعملا نادلبلا ضعب يف

 يف لئاسر ةدع اهنمو «طونلا قرولا يف ةاكزلا بوجوو لماعتلا ةحص

 ؛ ءاتفالا اهيف نسحا هيلإ تعفر هقفلا يف ةلئسأ نع ةبوجأو ىتش نونف
 ءمعو ةيربلا هعفن لمشو يديألا هتلوادت دقو هفيلأت نم لمك يذلا اذهو
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 ريسفت هنمف «ريبعتلا قاطن هنع قيضي ريثك ءيشف لمكي مل يذلا امأو

 ىلع ةيشاح هنمو ؛«نونمؤملا حلفا دق ةروس ىلإ هيف لصو مظعلا نآرقلا

 ةيشاح اهنمو «عويبلا باب ىلإ اهيف لصو ءجاهنملا حرشب حجاتحلا ةفحت

 ماكحأ يف راربألا ةدمعب ىمسملا هللا همحر ىنسحلا ينانولا كسنم ىلع

 كلذ ريغ هنمو ؛ هيَ مظعألا يبنلا ةرايز ىلإ هيف لصو ءراتعالاو جحلا
 ردصتو « ءالعلا نم ريثك هب عفتناو تاريرحتو تاريرقت نم تافلؤملا نم

 « لئاضفلل ةعماج هتاذ تناكو « ءاظعلا نم ريثك اهريغو ةكمب هتبلط نم

 هدنع ايندلل سيل ًابوبحم سوفنلا يف ظعم ابيهم نيعالا يف امثتحم اروقو
 مصاخي الو ًادحأ يداعي الو ؛ًاليزج ءاطع اهنم يطعيف «ةميق الو ردق

 نم ءيش نم هيلع مقني الو ههركي نم دجت ال كلذلف ءايندلا ىلع
 فرشو ةعانقلاو عضاوتلاو حفصلاو ماحلاو قالخألا مراكم امأو « ءايشألا

 لك ؛ريقحلاو ليلجلا عم طاسبنالاو داقتعالا نسحو ظيفلا مظكو سفنلا

 الصا اماقم هسفنل ىري الو «كلذل فّلكت ريغ نم ةعيبطو ةيجس كلذ

 مراكم نمو ةفرعم الو مع ىوعد الو رومألا يف عنصتلا فرعي الو

 ولو هل ةبحلا راهظإو هيلإ هطاسبنا عم مكتم لكل هواغصا قالخألا
 هل رهظأو ء«هاوعد يف هل مس مولعلا يف ًائيش ايعدم هآر نمو هيلع لاطا

 نيب اعزوم هتقو ناكف .تاقوالا يف هل ىلاعت هللا كرابو «ةشاثبلا

 ,ءاسملاو حابصلا راكذأو : هلع يبلا ىلع ةالصلاو «فيلأتو سيردت

 يف هتافو تناكو .فيرشلا نارقلا ةءارقو ءدجهتلا اهس لفاونلا ةالصو

 مارحلا ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلل قفاوملا نينثالا موي رهظ دعب ةعباسلا

 مارحألا يفو «ءابولا ءادب ًاديهش يفوت ذإ «ةرشعو ةئامالثو فلأ ةنس

 ةالعملا ىلإ لمح مث ةبعكلا دنع رصعلا ةالص دعب هيلع ىلصف ؛مرحلا يفو

 ناثع ديسلا ةمالعلا انخيش هقيقشو هدلاو هيف نفد يذلا دحللا يف نفدو

 نيفتقم الاجنا هللا هحر فلخ دقو ءنانحلا ميركلا برلا عيمجلا هللا محر

 .ملعلا يف هرثا
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 ها#50- 1١585 غابص ركب - ١

 يف ةمظعملا ةكمب دلو .يعفاشلا دمحم نب نمحرلا دبع نب غابص ركب
 «مظعلا نآرقلا ظفحو ءاهب أشنو .فلأو نيتئامو نينامو تس ةنس

 سردو ءنونفلا نم ريثك يف « ءالجألا خياشملا ىلع أرقف ءمعلاب لغتشاو

 ءمارحلا دجسملاب قطنملو فوصتلاو ديحوتلاو وحنلاو هقفلا يف دافأو

 ءرويخلا وبا دمحا خيشلاو «ليصباب ديعس دمحم خيشلا هخياشم نمف

 رمع خيشلاو ؛يفاهلا ديعس خيشلاو ءرويخلا وبا نمحرلا دبع خيشلاو
 عاب تام املو ءراقعو ةورث اذ هدلاو ناكو ءالضاف املاع ناكو « دينجاب

 هذهب لزي ملو «يرتشيو عيبي ثكمو ازازب راصو .هتوخاو وه راقعلا

 يف نفدو .فلأو ةئاثلثو نيثالثو تس ةلس يف ةكمب يفوت نأ ىلإ ةلاحلا
 ."'لع بلاط نكي مل ادحاو انبا فلخو ةالعملا

 ءاتلا فرح
 ه١ - .. يراصنألا نيدلا جات - ٠

 دمحم نب دمخ نب نيدلا جات نب ميهاربإ نب دمحا نب نيدلا جات يضاقلا

 نب ىيحي نب بوقعي نب دمحم نب باهولا دبع رصن يبا نيدلا حجات نبا
 يف يومحلا لاق .يراصنألا يكلاملا «يكملا ءباهولا دبع نب ىيحي

 ةمالعلاك هرصع يف خويشلا رباكأ نم ذخأو ءأشن اهبو ةكمب دلو :هتمجرت

 دلاخ ةمالعلاو 2 يماصعلا كلملا دبع ةماهفلاو .يربطلا رداقلا دبع

 دجسملاب سيردتلل ردصتو «هخويش ةماع هزاجأو « مهريغو يكلاملا يبرغملا

 ءهرصع يف ءاشنإالا مامإ ناكو ءماعلاو صاخلا دنع هتيص راطو .مارحلا

 معلا ةبلط نم ريخألاو نمحرلا دبعو رمعو ميركلا دبعو هللا دبع :ءانبأ ةعبرا فلخ )١(
 .ها1ا*؟ ماع ىلإ ةمركملا ةكمب يدوعسلا يملعلا دهعملا ريدمل انواعم ناك
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 ةاهس كلذ نم اعومجم دمحأ خيشلا هدلو عمج «هرهد ِق تابتاكملا درفمو

 هيف عمج (بطخلا جات) :هامس رخآ اعومجم هل عمجو ءاهالعا تالسارملا

 ىواتف اهيلإ فاضأو .ةبيهقف ىواتف هل عمجو « ءاقستسالاو ديعلا بطخ

 يواتفلا عمجل «(ةيرطعلا حئاوفلاو ةيسدقلا حتاوفلا) اهامسو ؛كلذ دعب

 ينترز اذإ ليللا رصق نم :|ه نيذللا نيتيبلا حرش يف ىرغصو ىربك
 . ةالعملاب نفدو . فلأو نيتسو ةتس ه77١٠١ ةنس ةكمب يفوت .اهرخا ىلإ

 ناهدلا نيدلا جات - ٠"؟

 ةعألا دحأ .يكملا يفنحلا ءناهدلا مهاربإ نب دمحا نب نيدلا جات

 .هرصع يف هقفلا يف امامإ ناك «مارحلا دجسملاب سردملا مالعألا نايعألا

 ديزمو لضفلاب هل اودهشو ءهوزاجأو ءهرصع خويش ىلع ةكمب أرق

 نم ريثك قلخ هب عفتناو .ءمارحلا دجسملاب ءارقإلل ردصتو ءلاىلا

 هنع ىقلتو « يميجع نسح خيشلا ثّدحلا هخيش مزال دق ناكو «مانألا

 جرخت هبو ءاهريغو ًاوحنو الوصأو ًاثيدحو ًاريسفتو اهقف ةريثك امولع

 (علاطملا ةيافك) هامسو ءاسارك نيثالث وحن يف اهعمجو ديناسأ هل جرخأو
 دنع .تاقوالا يقاب نم اهريغو رجفلا يف تونقلا ىف ةلاسر فلاو

 يف ةلاسرو ءاهب قلعتي ام عيمجب ةراختسالا يف ىرخأو «تاللزانلا ثودح

 امو ءكلذ ريغو ءهللا همحر اهيف داجا دق ءةدج قيرط يف رصقلا عنم

 هاعد نأ ىلإ «ةدافإلاب الغتشمو ةدابعلاب مايقلا نسح ىلع ًابظاوم لاز
 مو ءرشع يناثلا نرقلا لهأ نم وهو تاومسلاو ضرألا عيدب هئاقل ىلإ
 .تناك ةنس يأ يف هتافو ىلع فقأ
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 ةعرزلا نيدلا جات - ١غ

 ناك :هلوقب لضافألا ضعب هل مجرت يكملا يفنحلا ةعرزلا نيدلا جات

 هل «نيقفاخلا ىلع مهلضف العو نيرّينلا ريس مهركذ راس نيذلا مالعألا نم

 افراص هللا همحر ناكو «نامججلا دوقعب ةيرزم دئارفو ناسح ررغ دئاصق
 ةكمب مه نمم «ىلاعت هللا ءايلوأ بقانم فيلأتب لاغتشالا يف هتاقوأ لج

 قي ناكو «فيلأتو ةديصق نم هل مو ءةرونملا ةنيدملاو فئاطلاو

 ًارهجو ًارس ةدابعو ةقدصو لضفو رب بحاص ناكو «ًاريثك فئاطلاب
 .ىهتنا فاصوألا ديمح

 .ها8١١١ ةنس ادوجوم ناكو ةافو الو ةدالو ىلع هل فقا مو لوقا

 ها55١١ - .. يعلقلا نيدلا جات - 3

 يكملا : يعلقلا ماس نب نسحلا دبع يضاقلا نب لضفلا وبأ نيدلا جات

 ناك .مارحلا دجسملاب مامإلاو بيطخلا ءاهيضاقو ةكم يتفم «يفنحلا

 :يميجع نسح خيشلا ةمالعلا نع مولعلا ذخا ءاثدحم اهيقف اليلج امامإ
 ذخأو ءاهنع هتايورم لجو «يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا ةمالعلاو

 سرد .هخويش ةزاجإب مارحلا دجسملاب سيردتلل ىدصتو عربف |اهريغ نع
 همتخ يف ةلاسر عمج اهنم ًاباتك متخ اذإ ناكو .تسلا تاهمألا بتك

 هل تيأر دقلو «نيمدقتملا نم مهريغو ةمركملا ةكم ءالع يثدحم تاداعك

 ةكم ءاضق ىلوتو اهتلقنو ءمسم مامإلا حيحص باتكل همتخ يف ةلاسر

 ةئامو نيعبراو عست اه55١١ ةنس ةكمب يفوت «تارم ثالث اهءاتفإو ةرم

 خيشلا ةطوح نم ابيرق ةالعملاب نفدو :تامحرلا ليزنت يف لاقو .فلأو
 خيشلا :نيلضاف نيملع نيئبا فلخو ..ىهتنا فورعم هربقو يئاوطلا

 اهتحرت يقأتس نرقلا اذه لها يف نامجرتم اه '"'معنملا دبع خيشلاو . '''ىلع

 .5.5ك مقر ةمهرتلا 03(

 ."01 مقر ةمجرتلا (؟)
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 نآلا نودوجوملا يعلقلا تيبو .حلاصو نيدلا ريخو نسح :اهريغ ةثالثو

 ذخأ مجرتملا نا لضافألا ضعب دافأو - اذه حلاص ىلإ نومتني مهلك

 اضيا هزاجاو ؛يناروكلا يدركلا مهاربإ خيشلا نع ةيلوآلاب لسلسملا

 ثدحلا هنع ذخأ يذمرتلا عماج ديرجت فيلآتلا نم هل نأو . هتايورم

 ىنثاو ثيدحلا بتك نم افارطا هيلع عمسو :يولهدلا هللا يلو خيشلا

 ىلإ اهنم هدادجا دحا لقتنا ءمورلا عالق ىدحا ىلإ ةبسن يعلقو «هيلع

 .ةسيفن ىواتف هلو - اهب رواجو ةكم

 هو. - .. يكلاملا نيدلا جات - 1

 يضاقلا ءرسفملا ثدحلا مامإالا ؛ليلجلا ماعلا يكلاملا نيدلا جات

 لاق ءمارحلا هللا دلبب ريهاشملا ءالعلا دحأ .ةمظعملا .ةكم يتفملاو

 يتفم يكلاملا نيدلا جات يضاقلا ةافو تناكو :تامحرلا ليزنت بحاص

 . ىهتنا هللا

 "٠ - يفونملا نيدلا جات .. - او١ا١اه

 ةكممي دلو .الضاف املاع ناك « يكملا يعفاشلا ؛ يقونملا نيدلا جات

 مسا ديسلا مهم , اهلضافأ نم ةعامج نع ذدخاو اه اشنو ةمركملا

 .فلأ ةئامو نيسمحو عبس ةنس ةكمب

 هومال - .. نزح نيدلا يقت -

 موي : هلوقب يبطقلا هل مجرت .يكملا يفنحلا ءنزح نب نيدلا ىقت
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 بلط يف انقيدصو انبحاص ةكمب ىفوت ه 5410 ةنس رفص سداس ةعمجلا

 ؛«نيمركألا ءالعلا ةوفص :نيسردملا ردص «نيملسملا يتفم « فيرشلا ماعلا

 نعو ءهنع ذخأو يدلاو ىلع أرق .نزح نب نيدلا يقت خيشلا انالوم

 ىلع لاغتشالا يف انكراشو .يكملا دهف نب هللا راج خيشلا موحرملا هبيرق
 « يكلاملا رافغلا دبع نب دمحا نيدلا باهش خيشلا انالوم موحرملا انخيش

 نسحو مهفلاو ظفحلاب فرعو .كلذ ريغو باسحلاو لوصألاو وحنلا يف

 سمش خيشلا مزالو . اهخياشمو اهءالع كرداف ماشلا ىلإ رفاسو « بلطلا
 ناك هنإف ءايتفلا هنع بتكو « اهملاعو رايدلا كلت ىتفم ناطلس نب نبدلا

 داعو «سيردتلاو ءاتفالاب هريغو وه هل زاجأف ؛ىلاعت هللا هحر ًاريرض
 هالوو :هللا ةياده يضاقلا موحرملا نع ءاضقلا ةباين اهب يلوو ةكم ىإ

 ناكو «ىتفاو دافاو «مارحلا دجسملاب سردو ءجحلا مايا يف ىنم ةباطخ

 ماكحلاو سانلا ىلإ ددرتلا مدعو تيبلا موزل عم ءايتفلا عجرم
 هللا هحر ةفينح يبأ مامإلا بهذم يف ًارصتخم اكسنم بتكو «ةعانقلاو

 يف اوراص ءءالضف رابك دالوأب بيصأو هاوتفو هملعب سانلا عفتناو

 . ىهتنا ىلاعت هللا [اهربج ءنبا تنبو اتنب فلخو «هنازيم

 ةعرزلا نيدلا ين - 89

 يفنحلا ةعرزلا نيدلا نيمأ رداقلا دبع نب رمع نب نيدلا يقت
 نرقلا اذه لهأ نم ناك هنأ معادنأ الإ ةجرت ىلع هل فقأ مو : يكملا
 نيحلاصلا بحب ًامرغم ناكو ءهلَّوأ يف يفوت هنأ رهظيو ءرشع ثلاثلا

 ةريثك بقانم فلأو ء مب نسح نظو «ريبك داقتعا هل ؛نيبرقملا ءايلوألاو

 اهنمو «يودبلا دمحا يديس بقانم اهنم ؛اهضعب ىلع تفقو « مهنأش ٍق

 يقت ناهلس خيشلاو .ةكيبشلا ةراحب نوفدملا رفعج ديسلا يديس بقانم
 مع نبا وهو - هلسن نم وه (''نآلا دوجوملا يفنحلا ماقمب ةّمألا دحأ

 .فلؤملا نمز يأ (0)



 فقي مل نمو ؛ةعرزلا ركب يبأ ةمالعلا بقع نم مه نيذلا ةعرزلا. تيبل
 تراص هنأ هببسو ءمه ةبارق يذب سيل هنا نظي .كلذ ةقيقح ىلع

 .هينتف مجرتملل ةبسن ىقت تيبب هتيب ةرهش

 ها6١٠ال ٠١٠١ يراجنسلا نيدلا يقت - ٠

 ىفطصم نب نمحرلا دبع نب ليعامس نب ىيحي نب نيدلا يىقت
 .فلألا دعي رشع ه١٠١٠١ ةنس ةكمب هدلوم يفنحلا يكملا ؛يراجنسلا

 هتافو تناكو ؛ خويشلا رباكأ نم اهب نمع ذخأو «بدأتو «عربو أشن ابو

 ىهتنا ةالعملب نفدو .ةكمب فلالا دعب نيسمحو عبس اه801١٠ ةنس

 يميجع نسح خيشلا دافأو «يومحلا نع القن لئاخلا رهز نم [ًاصخلم]

 .ىهتنا فئاطلاب يفوت ةمجرتلا بحاص نآأب اياوزلا ايابخ هباتك يف

 ميجا فرح

 هوم5 - .. ةريهظ نبا هللا راج - ٠١

 « يفنحلا يموزخملا . يكملا ةريهظ نب نيدلا نيمأ ىضاقلا نبا هللا راج

 هخيرات يف يكملا نيدلا ءالع نب نيدلا بطق ةمالعلا همجرت .مالسإلا خيش

 ءءالعلا عجرمو .سيردتلاو ايتفلا خيش :لاقف ثداوحلاب صوصحلا

 نيدلاو ,.لضفلاو ملعلا يف هنامز درفم ناكو .ةفرشملا ةكمب ءاهقفلا ةوفصو
 ,يمجنلا دمح خيشلاو نولوط نب دمحأ خيشلا ىلع هقفلا أرق .ىوقتلاو

 دبع نب دمح| نيدلا باهش خيشلاك ءالعلا رباكاو . يسدقلا دما خيشلاو

 ناكو «ىوتفلاو سيردتلل ردصتو ءملاس نب نيدلا ءاهب خيشلاو «رافغلا

 امركتم انسحم .« لضفلل ابحم ةءورملا مظع «ةرشعلا نسح تاذلا فيطل

 نيناُمو تس ه 5487 ناضمر رشع ثلاث دحألا ةليل ةكمب يفوت .الضفتم

 ءهيلع ةالصلل مدقتو ءرحسلا تقو فيرشلا بابلا ماما عضوو ةئامعستو
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 رثكو هيلع سانلا محدزاو .«هتزانج تعفرو «.يكلاملا نيسح يىضاقلا

 ءالضف دالوا ةثالث فلخو دحأ هنع رخأتي ملو هتوم ىلع نوفسأنملا
 ةليل يفو :هلوقب تامحرلا ليزنت بحاص هركذو « ىهتنا ىلاعت هللا مهقفو

 نب هللا راج يضاقلا يفوت نينامثو تس ةنس ناضمر نم رشع ثلاثلا

 مجرتملا دلُق دقو تلق .ىهتنا هنارقأو هرصع ديرف ةمالعلا ماعلا ةريهظ
 بحاصلو .يلع يضاقلا .خويشلا خيش دلاو وهو .ةمركملا ةكم ءاتفإ

 لئاضف هيف ركذ فيطللا عماجلاب ىمسم فينم خيراتو يواتف ةمجرتلا
 . اهرثآمو ةكم

 هو05-.٠. (دهف نبا) يمشاهلا هللا راج -

 ظفاحلا نبا ؛«نيدلا زع ظفاحلا نبا « 'نبدلا بحم هللا راج ظفاحلا
 يولعلا يمشاهلا ءدهف نبإ .نيدلا يقت فظفاحلا نبا رمع نيدلا مجن

 ءالبنو هتقو ءالضف نم ناك نيققحملا رباكأ دحأ .ىكملا ىعفاشلا

 نيدلا يبحم مامألاك هريغو هدلاو نع معلا ذخاو ةكب دلو - هرصع

 هنقلو ةقرخلا هسبلاو ىلجعلا دينجلا دمحم خيشلا ريبكلا ماعلا .يربطلا

 قاف ىتح - هركذ يتالا همجعم يف مهركذ دق نوريثك هخياشمو « ركذلا

 الغتشم لزي ملو ءاهعيرفتو لئاسملا ليصأت يف رببو ءاهعيمج لئاضفلا يف
 خيرات اهنم «ةديفملا ةنسحلا ةديدعلا تافلؤملا فلأو ء«هرشنو معلا ثبب

 ةفحتو ءةفيرشلا ةبعكلاو مارحلا دجسملا ءانب يف «ةفيطللا ةفحتلا هامس
 ةلاسرو فئاطلا جوو ءهنع هللا يضر سابع نبا لئاضف يف فئاطللا

 يف خيراتو ءفرشلل نيبوسنملا تويبلا ةسمخ يف فلتؤملا لوقلا اهامس

 ىمسملا يواخسلا دمحم ظفاحلا هخيش باتكل ليذ وه ءالعلا مجارت

 ةلالس نم رمع نب زيزعلا دبع نب هللا راج :4+ص ءج يلكرزلل مالعالا يف (1)
 . ةيفنحلا نب دمح
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 دهف نب هللا راج مجعمب يكسملا حفنلا جفاون) هامس مجعمو : عماللا ءوضلاب

 ةيلذاشلاو ةيئافولا هيف عمج .افو نبا مجارتل افصلا قيقحتو (يكملا

 عولبو ءرصم ناويد يف رسلا باتك يف ةلاسرو «فورحلا ىلع مهبترو

 نيعبرا نع تاكرب فيرشلل جرخو .«برعلا نم ءايبنالا ةفرعمب برألا

 ةياغ هامس يوبنلا تيبلا لهأ لضف يف اثيدح نيعبرا هخياشم نم اخيش

 ةمركملا ةكمب هتافو تناكو تاكرب زاجحلا ناطلس ولعل تارسملاو يفامالا
 . ةثاعستو نيسمحو عبرا ه9504 ةنس

 ها؟590 - .. ىناملسلا ناج - »١٠

 مدق «يىدنشقنلا يفنحلا «مارحلا دلبلا ليزن «يناملسلا ناج خيشلا

 ءحالصلا نم تباث مدق ىلع ناكو ءهوديرم رثكو ءاهنطوتو ةفرشملا ةكم

 يف هتلسلس دانسا نايبو :نيديرملا داشرإو « ةعاطلاو ةدابعلا ىلع ًامزالم
 نيفد :« يجقواق دمه ديسلا ةمالعلا هذيملت هركذ «ةيدنبشقنلا ةقيرطلا

 نأب نييكملا نم نيخروملا لضافأ ضعب دافاو هفيناصت ضعب يف ةالعم

 نفدو .فلأو نيتئامو نيتسو عبس ةنس .ةمظعملا ةكمب يفوت مجرتملا

 هللا يضر قيدصلا ركب يبا نب نمحرلا دبع انديس حيرض بناجب ةالعملاب
 يفوت مث ناج ديعس دمحم خيشلا هّنبا فّلخو تلق ىهتنا .اهنع ىلاعت

 .قيدص خيشلا وهو ادحاو انبا بقعو روكذملا ديعس دمش خيشلا

 ها89١١ 1١١١-0 ىتيبلا رفعج - 5:

 ديسلا « ىكملا ىعفاشلا .فاقسلا يولعاب قيبلا دمع نب رفعج ديسلا
 ةريثع ه١١١١ ةنس ةمركملا ةكمب دلو .رثانلا «مظانلا ملاعلا ؛ليلجلا
 ىلع أرقف ريغص وهو مولعلا ليصحتب لغتشاو اهب أشنو فلأو ةئامو

 ديسلاب عمتجاو ء مهريغو «يرصبلا ماس نب هللا دبع خيشلا ىلعو :هدلاو

 علوتلا ريثك ناكو ,هبحاص نع ذخا اهنم لكو «سورديعلا نمحرلا دبع
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 هنإ 5 .نآلا نيدوجوملا هفلخك ةنيدملاو ةكم نيب ددرتي ناكو .بدألاب

 يف عربو :هتمجرت يف رردلا ''كلس يف يدارملا لاق ةنيدملاب تام ًاريخأ
 «بلطلاب ةراهم هل تناكو ءىنتملاك نوكي نأ داك ىتح رعشلا مظن

 ىلوتو «؛تارم ءاعنص ةنيدم لخدو .ةينميلاو ةيمورلا رايدلل رفاسو

 « فئاطللاب نوحشم ءروهشم رعش ناويد هلو ءهترازوو فيرشلا ةبانك
 :هلوق هنم تلقن

 هب ٌفختسي ام هلتقي ءرملاف ًادباىرولا يفءيشب فختستال
 هّبشلا ةملظ نم ىدهلا رونب وحن ًاطسوذخو طرفتالو طرفتالو

 : هلوقو

 ىتلخلا رئاس عم هقّورت ام قوف ٌدكاز قرر كلضت

 قرر ىَلَع ٌقزر ىجحلا ث ةقّلُب نم دُب الدنأل
 : هلوقو

 ْءاَمَِر نيقتملل ىقّثلا ناف ىقّتلا يوذنم ىجحلا لهأ ىلع ظْمحَت
 مامذ نيملاعلا يف هل سيلف ٌةَمْعِن هللا عم هيف نكت مل نمف

 مظعملا نابعش يف ىلاعت هللا هافوت نا ىلإ ىلثملا هتقيرط ىلع لزي مو
 : ىهتنا عيقبلاب نفدو .ةنيدملاب فلاو ةئامو نيناُثو نينثا ه8١١ ةنس

 . قيبلاب هفلسك رهتشا ءهدج ةجرت يف !"ارثالا ةصالخ بحاص لاق
 ميرت ةنيدم برق ةيرق ةملسم تيب نكس ركب يبا ىلعألا هدج نوكل
 هخيرات يف "!قربجلا نمحرلا دبع خيشلا هتمجرت ركذو ىهتنا اهيلإ بسنف
 ةريزج بيدا . ينيسحلا يولعاب يتيبلا رفعج ديسلا :لاقف اهيف لاطاو

 .هص *” ءزج رردلا كلس )١(

 .مي-8 ص/ا١ ءزج (؟9)
 .”#0 ص ١ ءزج راثالا بئاجع :يف يتريجلا عز
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 ةلالسلا ةبخن رثآملا يف هرصع ديرفو رخافملا يف هرهد ديحو ءزاجحلا
 «سيردتلاب زيجأو .يرصبلاو ىلخنلا نع ذخا ابو ةكمب دلو .ةيمشاهلا

 ,ةنيدملا ةرازو مث «عبني ةباتك يلوف ءلاوحالا هب تلقنتو دافاو سردف
 نابكرلا هلقانتي بذعلا همالكو نانبلاب هيلا راشي بدألا يف امامإ راصو
 :(ةديصق نم) هلوق كلذ نمف هسفنل هعمح رعش ناويد هلو

 يِرَحَسىِلايرْخَتنمحارلا ليسو . ٍرَحَسلا ةمسن عم يل كسأكب يّبح
 يرصب ايو يعمساي سفنلاب كْيِدفأ يدسج ىلع يح وراي كجارب يّبَح

 ِرَمَّشلا نم لظيفو نوصغلا لظ ينوبابشلا لظيف كسمشب يبه
 : هلو

 ْبَشْحلاِرِجَت نعطايخلا ٍلأست ال هِتعْنَص يف ُهرواش ءئرما لَك
 ْبَطَأَو ردا وهف كّنع باَغ دق يذلا ٍرِمالا يف َرضاَحْلا ِدّلَقو

 : هلو

 اباهذ اهبرقأ َطْبَر ْمُدقو مزحب اهطبَضَأ كرومأ ٌميِمج
 اًباب هنم قيضأل وا هيلإ أجلت ةكرنت ال عّرشلا ُباَبو
 اباتكلاو كدوُهُش اهْعِدْوَأَف اهيلع ىّتخت ةيضق ُلكو

 :هلو

 اعبرا تكّرحت لعفَت م تنأ ناف ةرم كدنع ءيشلا ظفحل كّرحت

 اعجا ذجاونلاب هيلع ضعف ةتدَمَحَف هتبّرج دق كت نمو
 ًاعم اًمَدنَت هَبيَرَج ام َنَخآل هنفرع دق خأ نع لوحتت الو

 اعجواو ىذآ ضعبلاو ىفكو ىَفُس ُةضْعَبَف ءاودلاك الا سانلا امو

 اعّطقو رض طْشْلا رادي ْمَل نمف هعفنل قيدصلاو اودع رادو

 :ساحنلا هللا حتف ةديصق اضراعم لاقو

 هعانتماو هضارعإ اوركنت الف هعارف تاهجلا لك نم قبلا ىأر
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 هعافد قيطا ال اباذنع تيقل ينناف تب فيك ينولاست الو

 هعابط انملَع ام يأر ريغ ىلع ةرم رحبلا عبني ىسرب انلزن

 هعارق انمِدَع سومان َناسْرفو ابئاتك ضوعبلا ٍدنج نم ٌعراَقَن
 ةعاجش هيف بلقلا ءيِرَج تيأر هضكر َناديم َكاَنْيَع تنَياع ولف

 هَعاستا اوُبحا ًاقرخ اودجو ىتم ًانَّمُك تيبلا يف ناريفلا نم ًادنجو

 .(ةليوط يهو)

 ها5١- .. ىبناتسغاد رفعج - م

 ًاريغص ةمظعملا ةكم مدق مارحلا دلبلا ليزن "'نب يناتسغادلا رفعج

 .اهكافم احزامم «سانلل الخادم «نيصر لقع اذ املع ناكو «اهنطوتو

 ديمحلا دبع خيشلا ليلجلا ةمالعلا مزالو ءءالجأ خياشم ةدع ىلع أرق

 هقفلا يف هب جرختو .ةقرفتم نونف يف بتك ةدع هيلع أرقو «يناتسغاد

 نم «سلاجم ةدع يف ايرخف فظوتو .دافاو سردو عربو هزاجاو «هريغو

 كلتب لزي مو .مهنوئشو «مهلافشأ يف ًاردصتم ءةينسلا ةموكحلا فرط

 ةئامثالثو رشع ينثا ةنس ةفرشملا ةكمب يفوتو «لاقتنالا نيح ىلإ لاحلا

 .نيعبسلا زهان دقو ءراغص ادالوا بقعو ةالعملا يف نفدو «فلاو

 يمورلا رفعج - 11

 ةمالعلا ننفتملا ظعاولا مامالا ءرشع يداحلا نرقلا ءالع نم « يكملا

 ,مهريغو ةكم ءالع نم رصعلا خويش ىلع معلاب لغتشا .نقتملا ذبهجلا
 نم ذاقنالا يف ىدهلا حابصم) فيلآتلا نم هلو سيردتلل ىدصتو عربف

 .لصالاب ضايب (1)
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 ةهباشتملا ثيداحالاو تايآلاب كس نم ىلع درلا يف ةلاسر ىهو (ىدرلا

 اهرهاظ ةقيقحلا بتك يف ةقيرطلا خياشم نع تلقن تالك دييأت يف

 ىلع لزي مو (فقولاب غارفلا ساق نم ىلع فقسلا رورخ) اهامس ةلاسرو
 دقو ؛ىلاعت هللا هحر يفوت نأ ىلإ «فيلأتلاو سيردتلاب لاغتشالا ماود
 يراصنألا لاجلا نب يلع خيشلا هرصاعم نيبو ةجرتلا بحاص نيب ترج

 هل فقا مو - !''روكذملا يلع خيشلا ةجرت يف ٍقأتس ةرظانم : يكملا

 هنيب تناكو . فلأو نيعبسو عبس ةنئس ِق ادوجوم ناك هنا ريغ ةافو ىلع

 قيدص نب رفعج - 8١عال/

 ,مولعلا بلط يف دهتجاو دجو اهب اشنو ةكمب دلو سابع خيشلا ةمركملا

 عفتنا هبو يكسملا نمحرلا دبع ديسلا ةمالعلاك ءرصعلا خياشم نع ذخاف

 هع دبأ لائكلا نمو هعجا لضفلا نم ىوح ء الضاف املاع ناكو 2 هريغو

 .نيتسلا دعب ًادوجوم ناكو رشع ثلاثلا نرقلا ءالع نم ناكو

 ىنبل رفعج - ١:م

 «لامج نب ركب يأ نب ءةقعنجج دح# نب رفعج نب ركب ينأ نب رفعج

 هبلطو معلا ىلع لبقأو ءاهب أشنو ءهفالسأك ةفرشملا ةكمب دلو .مارحلا

 رهتشاو ؛مالعالا ءالجالا خياشملا سورد رضحو ,مادقإو داهتجاو دحن

 ."85 مقر ةجرتلا (1)
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 نسحو مهف ةدوج عم ريرحتلاو ءارقالاو ةدافالل ردصتو .هقفلا يف رهمو

 يئاطلا حرش ىلع ةديفم ةيشاح بتكو .نسحلا رعشلا مظنو فلأو ءريرقت
 باتك هيلع تارق تنك دقو «ءالضفلا اهيف سفانتي .ءزنكلا نتم ىلع

 الم نم ةعطقو ءاهيلع يروجابلا مهاربا ةيشاح عم يذمرتلل ليامثلا
 عيمجب ينزاجاف هتزجتساو .كسانملا نم قئاقدلا زنك نتم ىلع نيكسم

 ."اهطخب ةزاجالا يل بتكو هتايورم

 اهها؟ا/ا/ل - .٠ ىنعريم رفعج - 89

 نبا «ركب يبا دمخ ديسلا نبا « ناثع دمحم ديسلا نب رفعج ديسلا

 ديسلا همع ىلع مولعلا أرقو .ةكمب دلو ..يفنحلا ينسحلا ىكملا مهاربا

 ذخاو ءروكذملا ناتع دمحم ديسلا هدلاو ىلعو ء.ةكم ىتفم ىنغريم هللا دبع

 .ةدابعو راقوو ةنيكسو ةهبا اذ ناكو ءحرخت هبو ءهنع ةقيرطلا

 توم دعب فلخت .لضفلاو «بدألا ريزغ لبنلاو ءاكذلا ريثك .دارواو

 ىمست مهتقيرطو بناج لك نم نوديرملا هعبتف ه538١ ةنس «هيبا

 نيتئامو نيعبسو عبس اها11لا/ ةنس ةمركملا ةكحب يفوت ,ةعئار راعشا

 . مهتطوحب ةالعملاب نفدو فلاو

 :هتافلّوم نم ركذو ه١. ماع يفوتو ه “1١8 ماع ةكمب دلو :مجارتو ريس يف 01(

 .ةعوبطم عيدبلاو نايبلاو يناعملا يف ةنحشلا نبا ةموظنم حرش ةئلألتملا دوقعلا 0- ؟
 . ةعوبطم ةدح ىلا مارحالل يقافالا ريخأت زاوج يق ةدشلا عضو ةلاسر ملا 1#

 .يفنحلا هقفلا يف فلؤملا طخب حيصفلا نبال زنكلا مظن حرش -0- 4
 .ىفنحلا هقفلا يف فلؤملا طخب تادلجم ةثالث زنكلا نتم ىلع يئاطلا ةيشاح -- ه
 .بدالا يف فلؤملا طخب ةيدجلا نوديز نبا ةلاسر حرش نوجش ثيدحلا 2-5

 .يفنحلا هقفلا يف فلؤملا طخب (نيدلا مولع يف نيئدتبملا ةيغب) ىمست ةلامر 00-
 .ديحوتلا يف فلؤملا طخب مامالا بقل يف ةلاسر 00- م
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 يربطلا نيدلا لالج - 06+

 ينيسحلا يكملا ءيربطلا دمحا نيدلا بحم نبدمحم نب نيدلا لالج

 فيلآتلا نم هل زاجحلا بيطخ .لماك بيداو لضاف ملاع . يعفاشلا

 .''قيتعلا هللا تيب ىلا قيوشتلا باتك

 هو065 - .٠. مراكملا وبأ نيدلا لامج - ٠6١

 دحا يكملا يعفاشلا ةريهظ نبا ؟ىعفألا نبا مراكملا وبا نيدلا لام

 ءلاكلا نم ةياغ ىلع أشنو اب دلو .نيفورعملا اهئالضفو ةكم ءالع

 ءزيقو عرب ىتح لالجالا يوذ خياشملا نع معلا ذخاو بأدو لغتشاو
 هيلا راشي راصو كلذب هخويش نم زيجأو .ىوتفلاو سيردتلل لهأتو
 هليل يف هنا تايفولا يف ركذو سيردإ نبا مامالا بهذم يف نانلاب

 لامج ةمالعلا يفوت ؛ةئاعستو نيسمخو ةتس ةنس بجر لئاوأ يف نينثالا

 ينييارفسإلا نيدلا لامج - 6

 ينييارفسالا ةمالعلا «نيدلا ماصع نب نيدلا ردص نب نيدلا لام

 مجرت «نيعلا فرح يف هتمجرت ةيتآلا كلملا دبع ةمالعلا دلاو وه .يكملا

 ءدجنو ةماهت نيب ةكمب أثن لضاف :لاقف ةناحيرلا يف ىجافخلا ةمالعلا هل

 درولاو سجرنلا مسن ابيطو ةقر هعبط قافف دجملاو يلاعملا رجح يف يبرو

 هللاو ءاهاضفأو اهلضف هيلع هللا ضافاو ءاهلامج مايالا هيلع تعلخو

 زاحف «لاكلا لهأل اودع ناك نإو دعسي دق رهدلاو «لامجلا بحي ليمج

 ٌرْبِك الو ّرعو ٌرْجَع الو لمحو ىوه الو محو ْنَم الو ءاطع

 .ةافو هل ركذي مل )١(
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 بيذعلا نيب أشن برشم ُبذع هلو .قيرع يماصع لضفلا يف وهو
 هللا هعفر دقو هتيأرو ايلع هاخا تبحاص دقف هرا مل ناو اَنأو قيقعلاو

 .هتبعك لوح لامالا دوفو تفاط دقو .هتيحصب تزفف ءايلع اناكم

 ريسلاو بتكلا لامح ةافولا دعب مهوةايحلايف اوناكضرالايذلامج

 :هلوق هرعش نمف

 بابلألا اهيف تراح ءالحكلا هئيعو حيلملا (اذ) ةوهق ناجنف
 بادهألا اهناخدو اهضايبك اهضايبو اهداوسك اهداوسف

 هباوصف برعم ناجنفلا :بّرعملا باتك يف يقيلاوجلا روصنم وبا لاق

 نم هلو ه١ عيدب هيبشت بادهالاب ناخدلا هيبشتو رظن هيفو هناجنف

 يذ لامجج يجافخلا لوقو .فرصلا يف يناجنزلا حرش ىلع ةيشاح فيلاتلا

 :رخالا لاق يرعملل وه تيبلا ضرالا

 ددجتم مهركذو نامزلا ىنفي ةئوثبم مهدوج نساحم موق

 ها١٠غ. - .. دهاشلا نيدلا لامج - ١م«

 نيز مامالا ةمالعلا ركذ - يكملا دهاشلا دمحا نب دمحم نيدلا لاح

 ناك .دهاشلا دمحا نب دمحم :هصن ام هتركذت يف ىكملا يربطلا نيدياعلا

 (؟)

 (؟0)

 )١( ءزج ابلالا ةناحير ىف ةمجحرت هل ١0/١؛.

 .هتافو ركذي مل (؟)
  6ص عبار ءزج يحملل ةناحيرلا ةحفن يف ةمحرت هل ٠١١ رصعلا ةفالس يفو ص*١؟.
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 ها١؟848 - .. خيش هللا دبع لامج - 5

 :مارحلا هللا دلب يتفم يكملا «يفنحلا رمع خيش نب هللا دبع نب لاح

 ناك دقف ةلمجلابو ءالضاف .اعرو ًالماع املع ناك .هيقفلا رسفملا ثدحملا
 هقفأ نكي م .هماكحا ءارجإ يف ًاديؤم .هماكحأ يف ابلصتم نأشلا ريبك

 خيش ءريرحتلاو ريرقتلا يف هيأر نم محأ الو ءريخألا رصعلا يف هنم

 :ماكحلا دنع ةعافشلا لوبقم امرتحم اهيجو ناكو ءاهقفلا عجرمو ءالعلا

 «لاك قيدص خيشلا ىلع َءادتبإ مولعلا ارقو ةكمب دلو «قحلاب اعادص

 ةمالعلاو ؛لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا ةمالعلا سورد يف رضحو
 هنم ىقلتو .جارس هللا دبع خيشلا ةمالعلا مزل مث «نذّؤؤم ىيحي ديسلا

 يف هتياور رثكأو هناوخا ىلع زيمتو .هنارقا ىلع قاف ىتح نونفلا رئاس

 ةخيشم ةفيظو هدعب ىلوت ءروكذملا هللا دبع خيشلا يفوت الو .هنع مولعلا
 ؛ يبتك نيسح دمحم ديسلا توم دعب ءاهؤاتفا هيلا فيضا مث .ةكمب ءالعلا
 هركشو «مايق نسحأ ةفيظولا ءاداب ماقف ءيواطحطلا دمحا ديسلا ذيملت
 :ةدافالاو .ءارقالاو ىوقتلاو حالصلل امزالم «مارحلا دلبلا يلاها رئاس

 ةقيرطو ةنسح ةريسو ةلاح ىلع لزي ملو ؛ةدابعلاو قلخلا جياوح ءاضقو

 نينامتو عبرا ه١؟81 ةنس هتافو تناكو .يثوت نأ ىلا ةنسحتسم

 دعب ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .لاوش يف ةفرشملا ةكمب فلاو نينئامو

 هل راصو ء؛هللا دبع فيرشلا ةكم ريمأ هيلع ةالصلا رضحو ءرصعلا ةالص

 يلوو ؛هوعيشو مهتيناوحو مهنيكاكد سانلا تقلغأ دق ء« مظع لفاح دهشم

 هللا دبع خيشلا هخيش نبا «نمحرلا دبع خيشلا هذيملت ءاتفالا يف هناكم

 نمو «ةيعفاشلا يتفم نالحد دمحا ديسلا ءالعلا ةخيشم ىلوو حارس

 «نيمالا هللا دلبب لوعملاو لمعلا اهيلع ىواتف :ىلاعت هللا همر هفيلات

 ةليل لئاضف يف ةلاسرو .ةيلاجلا ىواتفلاب ىمست «2نيتفملا نيب ةرئاد

 انديسل بقانمو :«نييردبلا - ةداسلا بقانمو «نابعش نم فصنلا

 يضر ديلولا نب دلاخ انديسل بقانمو «قيدصلا ركب يبا نبا نمحرلا دبع
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 ةقبطلا نم مهنم ماظع «نوريثك لضافأ هيدي ىلع جرخت دقو « مهنع هللا
 «بيط نسح خيشلاو «دلاولا يديسو «جارس نمحرلا دبع خيشلا :ىلوألا

 ناهلس خيشلاو « يميجع نمحرلا دبع خيشلاو « ينتفلا كلملا دبع خيشلاو

 دجسملاب اوسرد دق مهلكو مهريغو «سمش رداقلا دبع خيشلاو : يبتع

 ةنبا الا فلخي ملو .ةرثك نوصحي الف ةيناثلا ةقبطلا اماو ءمارحلا

 .ةميقع تتام دقو ةدحاو

 هو.ال - موو ةريهظ نيدلا لامج - ١م

 مامالا ةمالعلا ملاعلا ةريهظ نب نيدلا حالص نب دوعسلا وبا نيدلا لامج

 نيسمخو عست ةنس يف هدلوم ناك مارحلا هللا دلبب ةاضقلا يضاق مام

 ضبق « ةثاعستو عبس ةنس نم رحنلا ديع يفاث ةعمجلا موي يفوتو ةئامنامتو

 ةضبق ىلع رمالاو ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر رهش نم عساتلا ةليل

 هلاومأ تذخأو هناهأو هنجسو ءاهنيب رمأل ءدمم نب تاكرب فيرثشلا

 يف كانه قرغأو ةذفنقلا ىلإ جرخأ مث تعيبو :هراقعو هرود عيبب رمأو

 نم ىهتنا .ًاريخ هيف نيملسملا ضوعو ىلاعت هللا همحر روكذملا مويلا
 ام هخيرات يف يماصعلا نيسح نبا كلملا دبع خيشلا لاقو تامحرلا ليزنت

 يضاق ناكو «ةفرشملا ةكم ةراماب تاكرب فيرشلا رقتسا الو ''أهصن

 هدعيو هثحتسي هيلا بتكف نازاجل انطابم ةريهظ نب دوعسلا وبا ةكم
 ةكم برق نازاج لصو اذا تاكرب ىلع ضبقي نا هدعاوو ةناعالاب

 فيرشلا رفظف ناضمر رهش نم نيرشعلاو سماخلا ةليل كلذك نيعو
 رهظا ناك دقو هيلع لخد الف هاعدتساو دوعسلا يلا باتكب تاكرب

 ضبقف كلذ ركناف باتكلا ىلع هفقوأف تاكرب ةيالوب حرفلاو رورسلا

 .؟86ص ؛ج يلاوعلا موجنلا طمس يماصعلا )١(
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 ىلا هلهأو هب ثعب مث هبذعو هراقعو هلاومأ ذخأو «ناضمر عباس يف هيلع

 كلذ لعفف هقرغيو اقوبنس هبكري نا اهيلع هبئان رماو «ةذفنقلا ةريزج

 هدالواو ةثاعستو عبس ةنس ةجحلا يذ نم يناثلا دحالا موي هقرغو

 . ىهتنا هيلا نورظني هلايعو

 يكلام لامج - ٠5

 نيسح خيشلا ةمالعلا ةيهبلا ةكمب ةيكلاملا يتفم نبا ريمالا دم نب لامج
 ةكمب دلو لماكلا بيجنلا يوحنلا لضافلا هيبنلا ملاعلا :يكلاملا

 اهلها لضافا نم ةعامج نم ذخاو اهب أشنو .فلاو نينئامو ('!ةفرشملا

 هنع ذخاو «ةيكلاملا يتفم دباع خيشلا همع مزالو ءبلطلا ىف دجف

 يركب ديسلا ةمالعلا ىلع أرقو ءلوصالاو عورفلاو .لوقنملاو لوقعملا

 يكملا مث ءيرصبلا باهولا دبع خيشلا ةمالعلا مزالو «يعفاشلا اطش

 دافاو «مارحلا دجسملاب سرد عرب الو .لوقعملا يف هيلع أرقو . يعفاشلا

 اسيئر اضيأ نيع مث فراعملا سلجم ةرئادب اوضع فظوتو .فنصو

 نب نيسح فيرشلا ةكم ريمآ فرط نم ةيعرشلا تاريزعتلا ةمكحمب
 . "ىلع

 هالعل. - .. هللا دبع ظفاح - ذهاب

 يفنحلا . يكملا ءالصا يدنملا نيسح خيشلا ملاعلا نبا هللا دبع ظفاح

 ظفحو «لاكو بداو ةنايص يف اهب أشنو ةفرشملا ةكمب دلو «ًابهذم

 مولعلا بلطب لغتشا ءنوتملا نم ًاريثك ظفحو هدوجو «مظعلا نآرقلا

 .لصالاب ضايب (1)

 .وه ص (مجارتو ريس) هاو هتافوو ه١١م6 ةنس هتدالو (0)
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 وحنلاك نونفلا نم ًاريثك هيلع أرق هللا هحر خيشلا ىلع جرختف نونفل

 ريسفتلاو هلوصاو هقفلاو نيدلا لوصاو نايبلاو يلاعملاو قطنملاو فرصلاو
 ىدصتف سيردتلاب هل نذأو .كلذ ريغو باسحلاو ةسدنطاو ثيدحلاو

 ةديج ةظفاح هلو ءانيد ًامهف ايكذ احلاص اباش ناكو .مارحلا دجسلاب

 ميدع ناكف ةلمجلابو .بناجلا نيل نسح ريرقت اذ ءمات راضحتساو

 خيشلا ناكو .هنالخو هرصع لهأ نم هناوخاو هنارقأ يف ريظنلا

 ءهيلع ضرعت يتلا ةلئسالا ضعب ةباتك يف هيلع لوعي جارس نمح رلا دبع

 نمحرلا دبع خيشلا ةرضح ناكو .اهيلع ةقينالا ةبوجالا ررحي ناكف

 ةنس يف ةمركملا ةكمب فوتو .هناش مظعب هونيو هلجبي ام اريثك روكذملا

 هيلع يلصو ةداهشلا هل تبتكو ءابولا ءادب .فلاو ةئامتالثلا دعب رشع

 عبرا وحن هرمعو بقعي ملو هللا همحر هالعملب نفدو «ةبعكلا باب دنع

 اى

 ها 9٠١١ - .. 0 ريهز نب نسح - 06

 يازلا رسكب) ريهز نيب ريهشلا يكملا . يكلاملا "نب دمحم نب نسح
 «نارقلاو بدألا نفو «مولعلا يف ىلوطلا ديلا هل رعاشلا ملاعلا (ءاهلاو

 مجرتملا دلواو ةفرشملا ةكم هدلاو مدق تاءاشنالاو مظنلاب ةمات ةراهمو

 تاءارقلا مع نقتأو ديجملا نآرقلا ظفحو فلاو !'اةنس يف اهيف

 مظعلا نآرقلاب ىلصو .ءنونف ةلمج يف نوتملا نم اريثك ظفحو ديوجتلاو
 معلا ذخأو «مانألا نم ريثك هب ىدتقاو :مارحلا دجسملاب ارارم حيوارتلا

 ءنالحد دمحا ديسلا مهنم هرهد ءالبنو هرصع ءاملع نم ةعامج نع

 هل اونذاو .هقفت هبو .«يكملا يكلاملا طاشم رداقلا دبع خيشلاو

 .لصالاب ضايب )١(

 .لصالاب ضايب ()
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 توص اذ ناكو .ةعامج هيدي ىلع جرختو .«ةزاجالا هوحنمو سيردتلاب

 لها دنع داشنالا ىطاعتي رمالا ءادتبإ يف ناكو ءهيروهج نسح

 هتوص نسحلو تارهسلا يف أرقي راصو هكرت مث ءهلاح فعضل قئارطلا

 لبقا ليلق وأ ريثك نم هل عفدي امل هتعلاطم مدعو هقلخ ةعسو هئاداو

 ةرهسلا نم حرخي نا نكمي نايحالا ضعب يف لب هوبحاو .«سانلا هيلع

 اذا هنأ هتداع نمو ءًادج لاحلا ريقف هل يعادلا ناك اذا الصأ ءيشث الب

 ىلع هبأد اذه تاكو بلطي ال طعي مل ناو اريسي ولو هذخا اًئيش ىطعا

 ةكمب يفوت ؛ةينس ةهكافمو .ةفيرش تافص اذ ارثان اظان ناكو «ماودلا

 هل تستكو . ءابول ءادب فلالاو ةئامئالثلا دعب رثع ةنس ةجحلا يذ يف

 ةيلط اهو 7 دمحا نينبا بقعاو هللا همحر ةالعملا يف نفدو ةداهشلا

 مع
 هرح”ص نسح - 8

 ةكمب دلو .رعاشلا «بيدألا لضافلا :«يكملا ةرحص نسح ديسلا

 ريغ ىلع ضورعلاو هقفلاو فرصلاو وحنلا يف أرقو ءأشن اهبو ةمركملا

 ةنفلا مهاربا خيشلاو «نالحد دمحا ديسلا : مهنم ءالجالا نم دحاو

 يف اهقعةكمب ىنوتو. بجنو. قئافلا قيارلا رعشلا مظنو بدألا يف عربو» يفنحلا

 هلوق همظن نمو نيعبسلا براق دقو ةالعملب نفدو فلاو ةئامالثو ''اةنس

 :نيتيبلا نيذه اسمخم

 ترحهيلو ادمع ببس البت دص تركسدق هيتلا فالس نمةداغو

 ترطخ دق يدرولاب دخلا ةيدرو ترظن ام هللاو ينيعا اهلثل

 اباجعإ دقلا ينثتو اهيت سيمت

 .لصالاب ضايب )١(

 .لصالاب ضايب (0)
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 تتلفنا اذا اموي اقنلا نصغب ىرزت 2تلفأ ىحضلا سمش اهتعلط نسح نم

 تلعف ام ءافيحلا اهتماق فكي / تلتق اقشاع ِدَق رمسأب مو

 ا"'اباوثا قاشعلا مد نم ىتح

 ٠6 - يربطلا ىلع نب نسح - 5؟١١اه

 ,يعفاشلا :ينيسحلا «يربطلا رداقلا دبع مامالا نب يلع نب نسح

 ظفحو .هيوبأ رجح يف أشنو ةكمب دلو .ليلجلا لضافلا ماعلا . يكملا

 يف سانلاب مأو :«يميهاربالا ماقملا يف حيوارتلا هب ىلصو ءنآرقلا

 ىلع أرقف .ليصحتلاو معلاب لغتشاو ءنوتم ةدع ظفحو .ضئارفلا

 .لمكو لضفف .اهريغو .يربطلا نيدباعلا نيز مامالا همعو هدلاو
 فراعلا نبا «فراع دمحم خيشلا همأل هدج دي ىلع كلستو «ىتفأو سردو

 ,ةقيرطلا يف روكذملا هدلاو دي ىلع اذكو .ريبكلا باهولا دبع خيشلا

 دمش مامالا لاق .يربطلا مامالا خيشلا هيخا دعب اهيف ةفيلخلا راصو

 ةئامو نيرشعو نيتنثا ه5١١+ مرحم رشع ثلاث ينو :هخيرات يف يربطلا

 هنامز لهأ مامإ «يربطلا رداقلا دبع نب ىلع نب نسح مامالا يفوت فلاو
 . ىهتنا هناوأو هرصع يتفمو

 هاما. 0- 1١500 - .. بيط نسح - 0١

 ءأشن ابو «فلأو نيتئامو نيسمحو سمح ةنس يف ةكمب دلو .ةفرشملا ةكمب

 قوطنملا يف ةياهنلا غلب ىتح ءنوتملا نم اضعبو .ممظعلا نارقلا ظفحو
 ثيدحلاو ريسفتلا يف لامج خيشلا ءالعلا خيش ىلع أرقف ء موهفملاو اهنم

 .رطشلا اذه يف ةظفل صقن ظحالب (1)
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 «سيردتلا يف هل نذاو ءهب عفتناو ءاهريغو ةيبرعلاو نيلصألاو هقفلاو

 ليلجلا ريبكلا ماعلا اضيا مزالو ءريبكلا يبتكلا دمحم ديسلا ىلع أرقو

 «نايبلاو يناعملاو قطنملا يف هيلع أرقو «يدنهلا هللا ةمحر خيشلا

 ةدافالل ردصت .«كلذ ريغو .ثيدحلاو هقفلاو ريسفتلاو نيلصالاو

 ىلع حرش :اهنم .ةنسح فيلات فلأو ءمارحلا دجسملاب سيردتلاو

 ةلاسرلا ىلع حرشو .ةيمورجألا ىلع حرشو ءيلامألا ءدب ةموظنم
 يف لئاسرو ءةفيرظلا تاكنلاو ةبيرغلا رداونلا يف باتكو .ةعماجلا

 يوت ءةدح هيرتعت تناك هنأ الإ «نسح ريرقت اذ احيصف ناكو .هقفلا

 نفدو ءابولا ءادب فلالاو ةئامئتالثلا دعب رثع ةنس ةححلا يذ يف ةكمب

 دقف لوألا امأ ءدمحو دمحا نينيا فلخو «ةداهشلا هل تبتكو :ةالعلاب

 عيبلا ىطاعتيو ملع بلاط نكي مل دوجوم يناثلاو تنب نع يفوت

 . ءارشلاو

 ها8١١ - ٠١١59 يميجع نسح - 5

 مامالا .يكملا يفنحلا يميجع نسح ءرارسالا وباو .ءاقبلا وبأ

 دنسملا دهازلا «عرولا ةلحرلا زاجحلا ثدحم « خويشلا خيش ريهشلا ريبكلا

 مهدعب نم ديناسا بلاغ مهيلأ يهتني نيذلا ةثالثلا خويشلا دحاو ةودقلا

 :مهيناثو نادلبلا نم اهريغو ماشلاو رصمو نميلاو زاجحلا يف ءالعلا نم

 دمحأ خيشلا :مهثلاثو , يكملا يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا ةمالعلا

 يه تادنس هل دجوي ام ًاريثك روكذملا نسح خيشلا نكل « يكملا يلخنلا

 نم هملعي [ك تاجردب ةراتو ةجردب ةرات نيروكذملا تادنس نم ىلعأ
 اضيا (اهبو هب يدنس لصتا نمم ريقفلاو .كلانه ام ىلع فقوو كلذ َربس

 نكل ناديملا اذه لوح موحي نمم الو .نأشلا اذه لهأ نم نكأ م ينأل ًاكربت

 مولعلا نم اريثك يورأ يناف ءمهوذح توذحف مهلثمب هبشت نمب ةوسأ يل

 يبا ديسلا نع هتافلؤم اهتلمج نمو ةمجرتلا بحاص قيرط نم تافنصملاو
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 نمحرلا دبع خيشلا ثدحلا ةمالعلا نع .يقشمدلا بيطخلا رصنلا

 جات خيشلا هدج نع «يعلقلا كلملا دبع خيشلا ةكم يتفم نع ؛يربزكلا

 نع اضيا كلملا دبع خيشلا يوريو .روكذملا نسح خيشلا هخيشس نع نيدلا
 ىلعا اذهو ءهنع نيدلا جات خيشلا هدلاو نع :معنملا دبع خيشلا هيبا

 ىرخأ قرط نم هريغ ديناسا يلف الاو هقيرط نم يدنع دجوي دنس
 لضافلا ماعلا نبا نسح خيشلا هيمس وهو هتيرذ دحا نيبو ينيبو هيلا

 ةديكا ةدومو ءةمات ةبحصو ؛ةقادص . يميجع نمحرلا دبع خيشلا

 ةلصتم ءابآلا ةيحصف .لبق هدلاوو يدلاو نيب تناك اك .ةحصان

 داوممب يكملا راتسلا دبع خيشلا انقيفرو وه يندعاسي ناك دقو ءانبالاب

 وه :ةجرتلا بحاصل ٌمعْجَر .مجارتلا بتك

 .«ةرهش يميجعلا دمحم نب دمح| نب دم نب دمحا نب رمع نب ىيحي نب ىلع نب نسح

 رصمب ءالعلا نم ىلعألا هدج ناك . ًأشنمو ءادلوم يكملا ءابهذم . يفنحلا

 ةكمب هدلومف رمع اماو .يواخسلل عماللا ءوضلا يف ةمجرت هلو ءاهيحاونو

 دهف نب نيدلا يقت طفاحلا هيلع ىنثا خيراوتلا يف ركذ هدجلو اهب هأشنمو
 ةليل يف ةكمب مجرتملا دلو - تاربمو اليبسو تاريخ ةكمب هل ناب دافاو

 نيعبراو عست ه55١١٠١ ةنس روهش دحا لوالا عيبر رهش نم رثاعلا
 نارقلا ظفحو ءهما هتيبرتب تماقف « ةنسلا مامت لبق هدلاو تامو ء فلاو

 غلب امل مث ء«هيبال هوخا هب لفتحاف هما تتاف ءهرمع نم ةعساتلا ةنسلا يف

 مامالا ارقمب نارقلا نم اًئيش ارقف معلا بلط يف بغر غولبلا براق وا

 , يكملا يراخبلا يلع نب دمج ءىرقملا ةمالعلا ىلع :نولاق ةياور نم عفان

 ايابخ) يف اك .ءقالطالا ىلع هخويش لوا وهو ء«ديوجتلا مع هنع ذخاو

 أنهم ةمالعلا روكذملا معلا ادع اهف هخويش لوأ نأ اك مجرتملل (اياوزلا

 يكملا "'يريب مهاربا خيشلا نع هقفلا ذخأو , يمرضحلا ضوع نبا

 .6 مقر هتمججرت (1)
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 فوصتلاو هقفلا لوصاو ريسفتلاو ثيدحلا ذخأو . يجنزخلا دمحا خيشلاو

 فرصلاو ضورعلاو نايبلاو يفاعملو وحنلاو ديحوتلا معو ضتئارفلاو

 ىسيع ةمالعلا هخيش نع ءاهريغو ريسلاو باسحلاو لدجلاو قطنملاو

 ًارقو ةنس رشع ةسمخ نم وحن همزال هناف , 7 يكملا مث يبرغملا يلاعثلا

 يلخي ال ناكو اهضعب يف راركتلا عم ةديدع نونف يف ةريثك ابتك هيلع

 خويش نم هل زاجتساف مجرتملاب ىنتعاو هعامسو ثيدحلا ةءارق نم هتاقوأ

 ىلع عامسلل هب بهذي ناكو .هريغو « يسلماربشلا يلع خيشلا هزاجأف 2« رصم

 :مه لوقي مهيلع لخد اذإو .ءالجالا ةقيرطلا خياشمو ةياورلا خويش

 مهنم ةعامجج ىلع تاخسانملا يف أرقو ءهيلع كرظن اولعجاو هوظحال

 هاربا اللا نع ةمكحلا مع ذخأو .ينميلا ناهلس نب كرابم خيشل

 عيفش دمح ديسلا نع ةئيهلاو ةسدنهلا مع ذخأو ءيندملا يناروكل

 يهاربا الملاو . يولعاب يلشلا دمحم ديسلا نع. تاقيملا مع ذخأو .يدنهل

 7 ريثك ن 3و افنآ ةروكذلا مولعلا تادرفم اضيا ذخأو .ءانبلا يطابمد

 ةيشلاو : لالا نب ىلع خيشلاو : يدركلا نسح نب نمحرلا دبع خيشلاو

 نير مامالاو يمويفلا ناسعش خيشلاو ا"اريشقاب هللا دبع نب ديعس

 : جاحاب دمحانب يلع خيشلاو «نايربطلا ىلع (*ءامالا هوخأو (؟!نيدباعلا

 خيشلا نيدلا لامجو ؛يبرغملا طبارملا دمحم خيشلاو «يثاشقلا دمحا خيشلاو
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 خيشلاو نيصغلا رداقلا دبع خيشلاو «يجنزربلا لوسر نب دم
 ثيدحلاو ءارقلا خيشو « يخوطلا روصنم خيشلاو يريدلا دم نب هللا دبع

 هبحاصو نيدلا فيفع ننفتملا خيشلاو ؛يديبزلا عيبرلا دمحم نب ىلع خيشلا
 امولع ًاضيأ هنم دافتساو «يبرغملا ىسابعلا دمم نب هللا دبع ملاس وبا

 خيشلاو «مهيقل نيذلا خويشلا نم هل زاجتساف «ةبيجع دئاوفو ةبيرغ
 حالص نب هللا دبع خيشلاو «يفاخلا نيسح دمحم الملاو .ءضوع نب انهم

 نم نوريثكف ةقيرطلا يف هخياشم امأو ءهوزاجأ مهلكو «كلذ ريغو ينميلا
 يثاشقلا دمه نبدمحا نيدلا يفص ىلاعت هللاب فراعلا انالوم :مهَّلَجَأ

 بلاغو عفتناو اهيف جرخت هبو «ةقرخلا هسبلاو ركذلا هنقل دقف «يندملا

 نمحرلا دبع ديسلا انالوم :اضيأ مهمظعا نمو .هيلا بسني اهيف هتادانسإ
 هب ىنتعاو .روكذملا هخيش توم دعب همزال هناف « يكملا يبرغملا بوجحلا

 ةزاجالا مهنم هل تلصح نيذلا هخويش امأو .هنم تاحوتف هل تلصحف

 وبا ديسلاو ,.لجعلا دمحا خيشلا :مهعروأو مهَّلِجَأ نم ةرثك نوصحي الف

 يلع خيشلاو ءيبرغملا يواشلا ىيحي ةمالعلاو '''ناخيش ماس ديسلا ركب
 .يرصملا مث يومحلا «يكم نب دمحا ديسلاو ءافنآ روكذملا يسلماربشلا
 , يماشلا يروفصلا ىفطصم نب رداقلا دبع خيشلا ماشلاب ةيعفاشلا يتفمو

 ةمحرتلا بحاص لزي مو - مهريغو يفنحلا ينيسحلا بيقنلا دمحم ديسلاو

 هخويش رما لاثتمال سردف «لهأت ىتح معلاب لاغتشالا نم هلاح ىلع

 ,مهعم ابدا هتيب يف سردي ناك هنا الإ ,«مهنم ريثك ةايح يف سيردتلاب
 وحنلا يف ةعامج هيلع لغتشاف (ه٠8١٠.) ةنس يف هسيردت ءادتبا ناكو

 ةمالعلا هيلا راشا مث «؛باسحلاو قطنملاو نيلصألاو ضورعلاو

 سردي ناك يذلا عضوملا يف .مارحلا دجسملا يف سيردتلاب ناهلس نب دمع

 نكرلا هاجت .يناه ما بابو ءعادولا باب دنع يبلاعثلا ىسيع هخيش هيف
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 وحنلا نم نونف يف مهأرقاو ةعامج هيلا عمتجاو سردو سلجف ؛يناولا
 هقفلاو ٌريسلاو ثيدحلاو ضئارفلاو باسحلاو عيدبلاو نايبلاو يفاعملاو

 نع ذخالاب ءانتعا يف كلذ عم وهو مهنم ريثك هب عفتناو . حلطصللاو

 ءاعدتساو ءاهيلا نيدراولا نم ريثكو ءةكمب نينطاقلا خويشلا ضعب

 هردص حرشني مل ةبوجأو تاباتكو لئاسر هلو ءاهنع نيئانلا نم ةزاجالاب

 ىهتنا ليمج ركذو .نظ نسح هيف سانلا نم ريثكلو ءاهرشنو اهضييَتل
 (ليلذلا دبعلا ةمحرت ىلع ليمجلا رتسلا لابسا) ةامسملا ةلاسرلا نم اصخلم

 نم فلس نمي ايسات هسفن اهب مجرت دق .«ةدايز ضعبب ةمجرتلا بحاصل
 ىلع هتاءورقم ركذ دقو .ةسارك ردق يهو ءمالعالا ءالعلا خياشملا

 .اهيلا عجريلف كلذ دارا نمو ءاحيضوت اهحضوو اليصفت اهيف هخياشم

 ةمالعلا ةكم لها نم مهنم نوصحي ال نوريثك هنع ,نودخألاو

 ركب يبا نب رداقلا دبع يقفلاو "دع يضاقلاو ٠ (7!ةليقع نب دمع

 ا« يعلقلا نيدلا جات يتفملاو ' ”اناهدلا نب نيدلا جات ةمالعلاو , يقيدصلا

 ؛ يديلولا ناطلس نب دمحم خيشلاو ءجوخ !”ارمع نب نيدلا ردب ةمالعلاو

 ليزن "يومحلا ىفطصم خيشلاو « يفنحلا يجاجزملا قلاخلا دبع خيشلاو

 - خلا اهضييبتل 55 هردص حرشني مل :ةمجرتلا بحاص لوقو ..مهريغو ةكم

 يتفملا لضافلا ملاعلا هطبسو هتيرذ اهنم بلاغلا ضييبتب ىنتعا دق :لوقا

 .يقيدصلا ركب يبا نب رداقلا دبع يتفملا نبا ىيحي يتفملا نبا رداقلا دبع
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 خيراتو (رردلا) ىلع ةيشاحو (رئاظنلاو هابشالا) ىلع ةيشاح كلذ نمف

 ىلع يتلا شماوحلا نم اهدرج دق (فئاطللا ءادهاب) ىمسم فئاطلل

 لئاسر عم روكذملا ىيحينب رداقلا دبع يتفملا :هطبس اهضيبو بتكلا

 دئاوف هيف عمج نوحشملا كلفلاو فوصتلا يف باتك هفيلآت نمو - رخأ
 هب عمتجاو هبحص نمو هخياشم هيف مجرت (اياوزلا ايابخ) باتكو ةمج
 اهنم ةديفم ةديدع لئاسرو .هخياشم مجعم وه ايازملاو تاماركلا لهاو

 ءادعأ داهج يف لولسملا فيسلا)و (يكملا ةرمع يف يكسملا حفنلا)

 ةدجنلا يوذ ةراثا)و (ةيفوصلا قرط ةفرعم) يف ةلاسرو هتك (لوسرلا

 (ةيفورزلا ةفيظولا داروأ ثيداحأب ةيفولا تاقرولا)و (ةدج ردنب هيزننل
 فرطلا ظاقيا)و (تومرضح نم درو لاؤس تاباوجب توفلا كرادت)و

 ةفرعم نم لومأملا غولباو سورديعلا نبا ركب يلا درو لئاضفل (سوعنلا
 ةلاسرو «تيبملا ىلع ةحاينلاب ةقلعتم ةلاسرو (لوصولا قيرطو فلكملا

 هتديصق علطم وه يذلا (ضرافلا نبا تيب حرش نم ضئارلا ةيغب)
 ثالثو (ةرتعلا ثيدح نايب يف ةرثعلا ةلاقا)و خلا بحلا وه ةيماللا

 يف ةلاسرو (فصلا يف لخدي نم فطعلا نييلت)و كلفلا مع يف لئاسر

 ةحصب لوقلا يف دفرتسملا ةيغب ةلاسر)و (رهاوجلا ةديرفب) ةامسم لمرلا
 ةنمضتم ةلاسرو (ةرتفلا لها نامياب لوقلل ةرصنلا قيقحت)و (دلقملا ناهي

 يف تعقو ةرابع نع هابتشالا عفر) ةلاسرو اهنع لثس دق نيلاؤس يباوجل
 ربص يف براملا غولب)و (ةينميلا ةلئسالا ىلع ةيضرملا ةبوجالا)و (هابشالا

 ام هللا وحميإ# ىلاعت هلوق ىلع مالكلا يف ةلاسرو (بعاتملا ىلع حصانلا

 قيقدتب ةبترلا يوذ نويع ةرقو ةدحولا) ةلاسر ىلع ةشقانمو «ءاشي
 دمحا خيشلا هعفر لاوس باوجو (ةبعكلا يف ةالصلا لئاسم

 ةلاسرو ضئارفلا مع يف ةلاسرو (حورلا رسب حورلا رهظم) و ناطق
 ىلاعت هلوقب قلعتت ةلاسرو «ةجريازلا يف ةلاسرو ؛تاخسانلا يف

 كح يف لاّؤس باوجو (؟؟ ةيآ جحلا ةروس) «ريصب عيمس هللا نإ#
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 يدنفا نانس ةرابع ىلع مالكلاو اهب قلعتي امو ةبوتلا يف ةلاسرو ةاغبلا

 لاعألا رسيأ يف بيغرتلا ثيداحأ نم دارملا»و دصقلا ليصحتو)

 هتافو دعب هلي (يبنلا لسغ لسغ ناكم ةفرعمي يفولا لخلا فاحتا)و (داروألاو

 تالسلسملا يف ةيهلالا تامرلا لاصتاو «هنع هللا يضر ىلع ربقو «٠ هلساغو

 فشك)و (راكذالاو بازحالا نم ةلمح ديناسأ ىف ءاطعملا رثنلا)و ةيوبنلا

 (يراقلا ةلز حالصا يف يرابلا ةحنم)و (ماوعلا ىلع هبتشا اع ماثللا

 ىدحا ها١١١ ةنس لاوس عبار يفو هخيرات يف يربطلا مامالا لاقو

 نسح جخيشلا انالوم ةافو ربخ فكئاطلا نم درو فلأو ةئامو نيثالثو

 يهتني هيلاو مولعلا نونف يف :نانبلاب هيلإ راشملا رصعلا عش ا يميجع

 .لضافالا نم دحاو ريغ نع ةافولا يف روهشملا نكل ..ىهتنا ..رخفلا
 نمحر لا دبع خيشلا ءمهنم ه١1١١1 يفوت هنأ نم اقباس ركذ ام وه

 خيشلا ركذو يدنسلا دباع خيشلا ثدحلاو .هخيرات يف اهركذ هناف يتربجلا

 .ىهتنا ه1١١١1 ةنس يفوت مجرتملا ناب تاهرلا ليزنت هخيرات يف ناطقلا

 اها" د . 6 ابرع نسح - 1١

 يفنحلا .ًادلومو ادتحم يكملا ءالصأ يدنسلا برع مهاربا نب نسح

 ةكمب دلو ء«مارحلا دجسملاب سردملا «يفنحلا ماقمب مزالملا مامالا :ًابهذم

 دجسملاب حيوارتلا هب ىلصو ءديجملا نارقلا ظفحو ءاهب أشنو :ةفرشملا

 فوطي ةحيورت نم غرف |لك هنا يهو ءاهب درفنا دق ةفصب ارارم «مارحلا

 برق ىلإ هبأد اذه ناكو ءاعبس تيبلاب هفلخ ىلصي نم بلغأو وه
 وه يندم خيشلا نبا نالاو ,؛كلذ يف يندم خيشلا هنبإ فلخو .هتافو

 ديوجت عم هنسح .«توصلا يروهج مهنم ٌلكو كلذ ىلع كلاس نسمح

 ىلع أرقو هريغو يبتكلا دمع ديسلا ىلع هقفتف معلا بلط يف عرش ءديج

 ريسفتلاو نيدلا لوصأو وحنلا يف هسورد رضحف نالحد دمحأ ديسلا
 يسافلا دمخ نب دمح خيشلا ىلع قيرطلا يف كلستو ءاهريغو ثيدحلاو
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 مرحب نم نيرثعلاو عبارلا نينثالا موي يف ةكمب يفوت هئافلخ دحأ راصو

 هعيشو «ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .فلاو ةئامثالثو رشع ةتس ةنس

 مهارباو دمحم :ةثالث ءانبا بقعو .هللا همحر ةالعملاب نفدو ريثك قلخ
 «روكذملا هيبا ةمزالم هل تلقتنا ةايحلا ديقب قاب وهف لوالا اما ءيندمو

 :هواج دالبب تاف ثلاثلا اماو «هبقع تتام تنب نع يفوتف ىناثلا امأو

 .ةكمب نيدوجوم مظعلا نآرقلل نيظفاح نينبا فلخو

 اها١؟8غ#”# - .. هداز ميف نسح - 8

 مامالا « بيطخلا يكملا يفنحلا «همداز مق نب ىفطصم نب نسح

 وهو هدلاو تامو ءأشن اهبو ءةفرشملا ةكمب دلو .مارحلا دجسملاب سردملا

 «مظعلا نآرقلا ظفح نأ دعب معلا بلط يف عرش محلا غلب الو ءريغص

 « يعلقلا كلملا دبع خيشلا ةكم يقفم مهنم « ءالجأ خياشم ةدع ىلع ارقف

 نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس يف يفوت .داجأو دافأو سردف سيردتلل

 .ةكمب فلأو

 .. ل اه اع مظاك نسح - 6

 «يفنحلا (جنك مارك) ةدلب نم «لصالا يدنحلا ''نب مظاك نسح

 عبرأ ةنس يف مجرتملا اهيف دلوأو ءاب رواجو ةكم هدلاو مدق «ةمالعلا

 ظفحو ءةنايصو ظفح ىلع أشن اهبو .ابيرقت فلأو نيتئامو نيعبسو

 ًارقو ءاهريغو هقفلاو قطنملاو وحنلاو ديحوتلا يف انوتمو «مظعلا نآرقلا

 هلوصأو هقفلاو نيدلا لوصأو قطنملاو وحنلا هللا ةمحر خيشلا ةمالعلا ىلع

 مزالو .كلذب وه ينربخأ (ى « اهريغو نايبلاو يناعملاو ريسفتلاو ثيدحلاو

 .لصالاب ضايب )1١(
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 نبا يشاوحب راتخلا ردلاو زنكلا ىلع ينيعلا حرش أرقف ءدلاولا يديس

 حرش ةعجارمو «يومحلا ديسلا يشاوحب ءرئاظنلاو هابشالاو «نيدباع

 يف ةيواخسلا حرشو «ضكئارفلا يف ةيجارسلا حرشو ءاضيأ يلعبلا
 ديسلا ىلع ارقو ءدادرم يلع دمح خيشلا ىلع ارقو كلذ ريغو .باسحلا

 ."!ليصباب ديعس دمع خيشلاو .ساطعلا

 ها١؟86 - .. ىساردملا نسح - 1

 مع ىقلت «بيبطلا ةدمعلا «مارحلا هللا دلبب رواجا يماردملا نسح

 ةكم مدق مث «ناقتالا ةياغ هنقتأف «نايعألا لضافألا ىلع دنهلاب بطلا

 بر ةمحر ىلا لقتنا نأ ىلا :نينس اهب رواجو ءاهنطوتو ةفرشملا

 ةالعملب نفدو «فلأو نيتئامو نيناثو سمح ةنس ةكمب يفوتف «نيملاعلا
 ناكو «نيعبسلا زواج دقو «ةياغ هدقفل سانلا فسأو .هالوم ةمحر هيلع

 ىلع أشن ءادهاز اعرو «مهفلاو ءاكذلا يف ةيآ «ءبطلا يف ًارهام هللا همحر

 ءهتيص دعبو ءهركذ رهتشاو ءريفغ مج هتمكحب باطو ءريثك قلخ هدي

 , ةيلكلاب سانلا نع لزعنا رمالا رخا ىفو «ةدحلا ديدش ناك هنأ الا

 ءهركذتب جهليو ءًاريثك هدوي اشاب هللا دبع فيرشلا ةكم ريمأ ناكو

 اذإ ناك نكلو .كلذب ىضري ال ناكف «هراد يف هيلإ هروضح ىنمتيو
 .هل اهيضقيف همداخ هيلا لسرأ هدنع ةجاح هل تدب

 ١17 - ىلاولا نسح .. - ؟7١١9اه

 بيدأ «يكملا مث ؛ًابهذم يعفاشلا انطو يناهلا يمزمز نسح خيشلا

 هرعش نمف ءدارفألا نم هيف ناك دهزب درفتو «دارفنالا هيلإ ببحو

 .هتافو ركذي مل (1)

١76 



 :هلوق الزغتم

 بسلا فالس نم ينايثم
 ىمجلا ثيداحاب ينافحتاو

 ةتسح يىفابس نم يّمسأ ال

 ًابرط يبلق ىتفخي الك
 امإ ينع فك يلوذع اي

 يذلا دخلاو ةَرطلا ىرتا ول

 ادغ رؤتلاو روثلاو هران

 اشرلا اذ يحوربو يلشم تلق
 ابارحاو اذ دعب ىَداَتتو

 ندا ينابس دق يموقل اي
 سي 9 تا تسر

 بنغلا باضُر ينآلعأو

 و ىّنَحْللاو اقّنلاو لع يلا
 ...يبهذم هيف ةيومتلا امنإ

 برط نم َىَوْها يدِيأ تقمص

 يبغ نيبحلا لاح نع َتنا
 بِلا بارطضاو املا مج

 ٍبجع يف بجع يف ابِجَع

 يب مث يلام مث يلهأبو
 !يب رحاو هُنيَدان ام لثم
 يِرْعَي ماهت دَقلا فض
 م - وقس هاد
 ٍضراعلاك عمدم

 .فلأو ةئامو نيثالثو نينثا ه١١*+ ةنس ةجرتلا بحاص يفوتو

  - 6يرفجلانيسح .٠. - ١١08اه

 بيدألا ملاعلا « يكملا يعفاشلا «يرفجلا نمحرلا دبع نب نيسح ديسلا

 : ءالجالا خياشملا ىلع معلاب لغتشاو ديوجتلا عم نآرقلا ظفحو ةكمب دلو

 هخيش نع معلا هيقلت رثكأو «قالخألا مراكم عم بيصن رفوأ هنم غلبف
 ًارقو هزاجأو ءةمركملا ةكمب ةيعفاشلا يتفم سير حلاص دم ةمالعلا

 ركذ ةلوطم ةزاجإ هل بتكو ,يفنحلا لبنس رهاط خيشلا ىلع ثيدحلا

 معلا لهأ بحي ايقن ايقت ناكو .اهيلع تفقو دق اهيف هتايورمو هخويش
 ةكمب هتافو تناكو ءدحأ لكل هتحيصن الذاب نيقدشمتملا هركيو نيدلا.

 .فلأو نيتئامو نيسمحو يناُك ةنس
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 ها١؟.6م - .. ليللا لمج نيسح - 58

 «بيطخلا يكملا يعفاشلا ءملاس نب حلاص نب ليللا لمج نيسح ديسلا
 نع ملعلا ذخأو ءاهب أشنو ؛ةفرشملا ةكمب دلو «مارحلا دجسلاب مامالا

 عست ةنس ةكمب ةمئالاو ءابطخلا ةخيشم بصنم ىلوتو ءاهلهأ لضافأ
 دبع فيرشلا ذئموي ةكم ريمأ هايإ هبصن «فلأو نينئامو نيعستو
 ىلصو ,«فلأو ةئامالثو سمخ ةنس ةكمب ينوت نأ ىلا هيف ثبلو .بلطملا

 دهشم هل لصحو ,«هالوم ةمحر هيلع ةالعملا يف نفدو « ةبعكلا باب دنع هيلع

 فوني ام جوزت «جوزتلا ريثك ناكو :نيعستلا براق دقو ءممظع لفاح

 بقعو ءرعشلل [ظان :ةهكافملا نسح افيطل ناكو «ةأرما نيعستلا نع
 ديسلاو «هتمامإو هتباطخ هدعب نم هيلا تلقتناو «ينيز ديسلا ءانبأ

 .فرش ديسلاو :«يولع ديسلاو ءملاس ديسلاو حلاص

 اها"(. ا.د ىشبح نيسح - ١7

 نباو «ةمركملا ةكمب ةيعفاشلا يتفم . يثبح نيسح ديسلا بيبحلا

 ءالع رباكأ دحأ . ىعفاشلا دمحأ نب نيسح نب دمحم ةمالعلا ديسلا اهيتفم

 دلب دحأ ءايلا نوكسو نيسلا رسكب نوئيسب دلو نيلماعلا ةكم
 ءالع بحصو :نيريثك ةعامج نع مولعلا ذخاو ءاهب أشنو «تومرضح

 سورديع نب رمع نبأ سورديع ديسلا ةمالعلاو هدلاو مهنم نيفراع

 , مولعلا يقلتل نميلا ىلا لحر مث «هتايورم رئاسب هازاجأو :يشبحلا
 «ةمظعملا ةكم مدق مث :لدهألا يرابلا دبع نب دمحم ديسلا نع ذخأف

 نونف يف «ةديدع ابتك هيلع ارقف ءنالحد دمحأ ديسلا اهيتفم اهب مزالو

 ,هتافلؤم رئاسو ءهتايورم عيمجب هزاجأو «جرخت هيلعو هقفت هبو «ىتش
 نمحرلا دبع ديسلا نع يوري وهو ءرصان نب دمحم فيرشلا نع ذخأو
 خيشلا نعو ؛«يفنحلا دادرم حالص دمحم نب دمحم خيشلا نع وهو .لدهألا
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 ثدحلا نع «يسرمنلا ديع خيشلا نع «ينتفلا نسح نب نمحرلا دبع
 رمع ديسلا نع اضيا ةمجرتلا بحاص ذخاو «يرصبلا ماس نب هللا دبع
 يبا ديسلا نم ةقرخلا سبلو ركذلا نقلتو «يفدملا يرفجلا هللا دبع نبا

 مولعو «ةريثك نونف يف ننفتو بجنف ةكمب «ساطعلا هللا دبع نب ركب
 ,ءانتعالاو قئاقحلاو فوصتلاو ثيدحلا ملعب هراهتشإ ناك نكل «ةريهش

 ةدابعلا مزالو ءمارحلا دجسملاب سيردتلل ردصتو قئاقدلاو بئارغلاب
 ةالصلا نمو ءمايصلاو مايقلا نم رثكأو .ةعاجلاو ةعمجلاو ةعاطلاو

 ىلع هتيبب سردي راصو ؛مارحلا دجسملاب سيردتلا كرت مث «ماين سانلاو

 هب عفتناو .ءريثك قلخ هنع ذخاو .لاجرلا لوحف نم دعو «ماودلا

 يف «ةديدع سلاجم هل ترضحو هب عفتنا نمم تنكو ءريفغ مج هتبحصبو

 تححصو «ةريهشلا لبنس لئاوا هيلع تعمسو .ءثيدحلا بتك ةءارق

 هتياور هل زوجي ام رئاسبو ءدادحلا بتارب ينزاجأو «هتخسن ىلع يتخسن
 ةنس يف «نالحد دمحأ ديسلا ةكمب ةيعفاشلا يتفم زاجحلا ىلاو لزع الو
 يلاولا عفر ال مث ءايتفم ةمجرتلا بحاص ماقا .فلأو ةئامثالثو عبرأ

 خيشلا يفوت ام نيحو نوع فيرشلا ةكم ريمأ ءاضيا وه هعفر «روكذملا
 ةكم ريمأ هبصن فلأو ةئامئالثو !'' ةنس يف ليصباب ديعس دمع ىتنفملا
 فاقوأ ىلع ًارظان هماقأ دق ناكو ءاهب اينتفم ىلع نب نيسح فيرشلا
 رهاب «ءلضفلا رهاظ ىلاعت هللا همحر ناكو ءنذُوملا هريم دعسأ ديسلا

 هدلاو بتك ريغ ىنتقاو «حالصلاو بيجعلا ءاكذلاو عضاوتلا عم لقعلا

 ,لاوحالا نسحأ ىلع لزي ملو ةريهشلا ؛ةربتعملا بتكلا نم ةريثك ابتك
 يفوتف «مالعلا كلملا ةمحر ىلا مدق ىتح ءلاعالا لئاضف ىلع ابظاوم
 نم نيرشعلاو دحاولا سيمخلا ةليل نم ةسماخلا ةعاسلا يف «مارحلا دلبلاب

 .لصالاب ضايب )1١(
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 نفدو «ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو ؛فلأو ةئامثالثو نيثالث ةنس لاوش

 همعنو ءنانجلا حيسف هللا هنكسأ «يولعاب لآ ةداسلا ةطوحب ةالعملاب

 محدزاو ءروكذملا فيرشلا هيلع ةالصلا رضحو .ناوضرلاو ةمحرلاب

 هدقف ىلع اوفساو ءنوصحي ال قئالخ هعيشو ءهتزانج لمح ىلع سانلا
 .نسحم ديسلاو ءدمحأ ديسلاو ءدمح ديسلا :ءانبا بقعو

 ١/ - 1نالحد نيسح 4غ9؟١اه - ..

 ةكمب دلو ؛ يكملا يعفاشلا ءنالحد ينيز نب قيدص نب نيسح ديبسلا
 نآرقلا ظفحو اهب أشنو .؛فلأو نيتئامو نيعستو عبرأ ةنس ةفرشلا

 .اهلهأ لضافأ نم ةعامج نع معلا ذخأو «حيوارتلا هب ىلصو ءديجملا

 «نالحد هللا دبع ديسلا هيخأ ىلعو ءاطش رمع ديسلا هلاخ ىلع أرقف

 خيشلا ىلعو «لضفاب حلاص خيشلا ىلعو ؛يميجع هللا دبع خيشلا ىلعو

 نبا ةيفلأو ةيمورجألاك نوتملا نم ًاريثك ظفحو ءنونف ةدع يف لاك يلع

 لحر مث ءاهريغو ةجهبلاو دبزلاو ةرهوجلاو ةيسونسلاو ةيبحرلاو كلام

 نبا وهو ءرثنو مظنو رهمو عربف «لضافالا نع ذخاو ءاهريغو رصم ىلا
 ا"!نالحد دمحأ ديسلا يخأ

 هو55 - .. يركب رايدلا نيسح - /؟

 يف سيمخلا خيرات باتك بحاص .لماكلا نقتملا ربحلا لضافلا ذبهجلا

 يف ةفرشملا ةكمب يفوت هناب نونظلا فشك فلٌّؤم دافا سيفن سفنا لاوحأ
0( 

 .202 نيثسو تسو ةئثاعست دودح

 .هتافو ركذي مل )]1١(

 نع القن شماهلا يف ركذو .ةكم ءاضق ىلو :( 5م ةحفص " ءرج يلكرزلل مالعالا يف) 0(

 .هومع" ةنس كيعبي هتافو ةغللا بادا
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 ه1:98 - .. يربطلا نيسح - ذا/*

 « ةدعلاب ىمسملا « يعفاشلا هقف ِق ةنابالا حرش فيناصتلا نم هل «ءاققدم

 نيعستو نامث ه15458 ةنس يفوت هناب نونظلا فثك بحاص دافا

 . ةئاعبراو

 ها١*0 - .. يماصعلا نيسح - 1:

 ماصع الملا نب نيدلا ردص نب ىلع نب نيدلا ماصع نب دمحم نب نيسح

 لغتشاو «ميظعلا نارقلا ظفحو ءاشن اهبو ةكمب دلو . يكملا يماصعلا
 بجن ىتح .نيمألا هللا دلبب نيسردملا نايعألا ىلع أرقف ءملعلا ليصحتب

 نونفلاو «ةيعرشلا مولعلا رئاس يف عربو ؛نارقألا نيب هرصع يف رهظو
 ماعلاو صاخلا هعفن مع لب .مانالا همولعب عفتناو :ةيبدالاو «ةيلآلا

 :يربطلا دمع مامالا لاق - ايعفاش ناك هدلاو نكل .ةدجب ىوتفلا دلقتو

 نم ربخ درو فلاو ةئامو نيثالثو عبس ه 107*1١١ ةنس نابعش نماث يفو

 ةدِج يتفم يفنحلا يماصعلا نيسح خيشلا انالوم ءاهب يفوت هناب ةدج

 هركذ ام ركذو (تامحرلا ليزنت) بحاص هل مجرتو ىهتنا - هللا همحر

 مامالا بهذم ىلع اهب ءاتفالا بصنم يف ناك :هلوقب داز هنا ريغ يربطلا

 . ىهتنا ىلاعت هللا همحر يعفاشلا

 ١٠ - يكلاملا مهاربا نب نيسح ؟1١55-١١95اه

 ةكمب ةيكلاملا يتفم رماع نبدمم نب نيسح نب ممهاربا نب نيسح

 لاعأ نم روصعلا امل لاقي ةليبق نم «لصألا يبرغملا يكلاملا «ةمركملا
 ةيلقعلا مولعلا يف رحبتملا ءرهاملا هيقفلا «خويشلا خيش سلبارط
 ها5١١١ ةنس هتدالو تناكو ه٠57١١ ةنس ةكمب ءاتفالا ىلوت .ةيلقنلاو

 م١



 (ك «ىلاعت هللا باتك هظفح دعب رهزألا عماجلاب فيرشلا ملعلاب لغتشا مث
 نيعبراو فين يف اب رواجو ةكم مدق مث «يوارضحلا خيشلا هدافأ

 هاندأو هبرقو 2« نوع نب دم فيرشلا ةكم ريمأ ةطساوب ,فلاو نينئئامو

 ةهابنو معو محو قالخا مراكم بحاص ناكو تائترم هل بترو كلذب

 7 حيحص اهنم .هطخب ةريثك ابتك بتك .نأشو « ةشاشبو عروو

 ا"ادلاولا يديس كلذب يندافأ اك ءةدحاو ةيربب ماقب هبتك .يراخبلا

 5 كسانملا يف باتكو «هللا اطع نبال مكحلا حرش اهنم فيلآت ةلمج

 ءيواتفو .داعس تناب ىلع حرشو « ريدردلا ةمالعلا ىلع ةيشاحو باطحلا

 نفدو ءافلاو نينئامو نيعستو نينثا اها59١“* ةنس رخالا عيبر رهش

 هللا دبع خيشلاو دمحم خيشلا :لضافأ اروكذ ءانبأ فلخو «ةالعلاب

 دجسملاب مهنم سردملاو ؛يلع خيشلاو دباع خيشلاو ءريمألا خيشلاو

 هها١١. ةنس اهنع - لزع 5 روكذملا دباع خيشلا هدعب اهالوتو

 ىلإ تديعأ مث ؛ , يكلاملا يكملا مت «يرصملا يروصنملا دمع خيشلا اهاالوتو

 فيرشلا نبا ىلع فيرشلا ةكم ريمأ ن نمز يف ه١ ةنس دباع خيشلا

 . هللا دبع

 ةحفص رخآ يف بتك دقو ةكم ةبتكمب مجرتملا طخب هذه يراخبلا حيحص ةخسن دجوت )1١(

 هبر ةمحر ىلا رطضملا ريقفلا هبتاك لوقيو ..) :هصن ام ةخسنلا نم نيثالثلا ءزجلا

 عباسلا كرابملا ةعمجلا موي هتباتك نم غارفلا ناك :يكلاملا مهاربا نبا نيسح ريدقلا

 نم ةرجه نم فلاو نيتئامو نينامثو عبرا ةنس ةفرشملا ةبعكلا هاجت ىلوالا ىدامج نم
 .(نيملاعلا بر هلل دمحلاو اريثك الست هِيَ ف رشلاو زعلا هل

١48١ 



 قفم نيسح - 11/1

 مامالا بيطخلا ءيلع نبةيمحلا ةكمب ةيكلاملل يتفم نيسح ديسلا
 «نايعالا لضافألا نم ىلاعت هللا همحر ناك .مارحلا دجسملاب سردملا

 نرقلا لهأ نم «مئال ةمول هللا يف هذخأت ال ءًاعرو ًادهاز .ًايقن ءايقت

 يوذ نم هنأ دافاو ءدلاولا يديس كلذب ينربخأ اك ءرشع ثلاثلا

 .ةمركملا ةكمب تامو «.تاتويسلا

 يتفم مهاربا نب نيسح خيشلا تيبب تيبلا اذه كيلع سبتلي الو

 مجرتملا تيب ذا ةيكلاملا يتفم تيبب مهنم لكلا رهتشا هنا ثيحل ةيكلاملا

 نيرشعو ةينامو فين يف ةمجرتلا بحاص ةافو تناكو «مهريغ مهو مدقأ

 .بلاغ فيرشلا ةكم ريمأ دنع ايرقم ناكو فلاو نيتئامو

 ها5١ا9 - .. يفونملا نيسح - 1الال

 ماعلا يكملا «يعفاشلا يفونملا دم نب ديعس ةكم ىتفم نبا نيسح
 ظفحو اهب أشنو ةمركملا ةكمب دلو .بيدالا رعاشلا بتاكلا «لضافلا

 ىلعو ءهدلاو ىلع مولعلا يف أرقو نسحلا طخلا بتكو هدوجو نآرقلا
 ةكم ريما دنع تاءاشنالا ناويد بتاك ناكو اهريغو هام ريم ىلع ديسلا

 ءابيبل ابيرا ابيدا املح تافصلاو تاذلا فيرظ تامسلا ليمح هيدل ايوق

 نفدو فلاو ةئامو نيتسو عبس ةنس ةكمب يفوت هنا ءالضفلا ضعب ركذ
 . ةالعملاب

 ١6) - روشاع ةزمح .. - 890؟١اه

 بابرأ ةكم خياشم ريهاشم نمو ثدحملا مامإلا ىكملا روشاع ةزمح

 مارحلا دجسملاب سردي ناك هنومظعيو سانلا هبحي «ماتلا عرولاو حالصلا

 ريثك هيلع عمتجيو فوصتلا بتك اذكو ءمسمو يراخبلا مايالا بلاغ يف
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 نم الو اهنم بقعي مو ءدادرم دم نب يطعملا دبع خيشلا تخاب اجوزتم
 دبع نب هللا دبع نبدمحأ خيشلاب ةجوزتم هتخأ تناكو «ةيرذ اهريغ

 راص هتوم مويو , ةالعملاب نفدو ءفلاو نينئامو نيعبراو عبس ه١

 هادا .. ةيطع نبةدومح - 9

 ,مامالا بيطخلا «يفنحلا يكملا ؛لصألا يدنسلا ؛ةيطع نب ةدومح

 نع ملعلا ىقلتو ءأشن اهبو «ةمركملا ةكمب دلو .مارحلا دجسملاب سردملا

 |هريغو .يعلقلا كلملا دبع ةمالعلاو ءيميجع ظيفحلا دبع خيشلا

 مامإو بيطخ لوأ وهو ؛ حالصلاب اموسوم ناكو ءهقفلا يف هسيردت رثكاو
 دق هتمجرت ةيتآلاو دادرم ىفطصم خيشلا نا كلذو :«ةيطع تيب نم

 مث ءاغئاس ذئتقو غارفلا ناكو ةماما عبرو ةباطخ عبر هيلع غرفأ ناك

 ْف مجرتملا يفوت .ناخ ديمحلا دبع ناطلسلا ةلود ءادتبا ف كلذ عنم

 كلذب يندافأ [ى ةالعملاب نفدو .ةكمب فلاو نينئامو نيئسو عبس ةنس
 .ةباطخلا هتفيظوو ءةيطع تيبب مهترهش ةكمب بقع هلو دلاولا يديس

 .ةبارق

 ها ..848 1 « <« نيدلا ديمح الملا 2 ١م»٠

 لهأ نم ناك .ةثالثلا كسانملا باتك بحاص ء«يدنسلا هللا ةمحر خيشلا
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 ةكمب هرمع رخآ يف .ميظعلا هاجلا هل لصح ءردقلا ليلج .لضفلا

 هيخا دنع هربقو فلالا دعب عست ه9١١٠٠ ةنس تامو اهب رواج :ةفرشملا

 يف رباكالا تايفو يف اذك .ةنس نيعست وحن هرمعو «ةالعملاب روكذملا

 همجرتو .ىهتنا .سورديعلا رداقلا دبع ديسلل ءرشاعلا نرقلا رابخأ

 ةكم لهأ نم نوريثك هيلع أرق «كلذ وحنب تامحرلا ليزنت بحاص
 عم «نيحيحصلا هنع ىورو .«يدشرملا نمر لا دبع ةمالعلا مهنم . اهريغو

 ةلصفم ىه امسح .نونفلا رئاس نم سانلا يدياب ةروهشملا بتكلا بلاغ

 0 .هنم زاجتسا نم ضعبل يدشرملا اهبتك يتلا ةزاجالا يف

 ١5 - يدشرملا نيدلا فينح /ا 1٠١١-لا٠٠١5اه

 .يدشرملا نمحرلا دبع خيشلا .يتفملا يضاقلا نبا نيدلا فينح

 خيشلا هلاق (ى جئاتنلا يف يومحلا هل مجرت دق .يكملا ءيرمعلا يفنحلا

 فصتنم دحالا ةكمب دلو :لاقو ةفالسلا نع يتأيس ام ضعبب جوخ

 «نارقلا ظفحو اشن ابو ءفلالا دعب رشع ةعبس - ه١.١١1ا0 - رفص

 يرايخلا نمحرلا دبع خيشلاو «يرقملا دمحا ةمالعلا نعو هدلاو نع ذخأو

 معلا يف عربو ء.بلطلا يف ّدَجو هوزاجأو ,يكملا دلاخ خيشلاو «يندملا

 سيردتلاو «مارحلا دجسملاب عمجلا ةباطخ هيخأ ةافو دعب ىلوو «بدالاو
 ةكمب يناطلسلا ءاتفالا ىلوت مث .كلذ ريغو اشاب دمحم ةسردمو ماقملا فلخ

 هحرش :اهنم بتك ةدع فنصو .فلالا دعب نيعبراو عبس ةنس .ةمركملا

 (ريغصلا كسنملا) ىلع حرشو ؛(هللا ةمحر النملل طسوالا كسنملا) ىلع

 رفسلا بادآب قلعتي اهف كسانلا كلاسلا ةيغب) هامس هل باتكو ءهل كلذك

 ديفملا لوقلا) و (ردقلا ةليل نايبب - ردصلا ءافش) و (كسانملا ةيعدأو

 رييدتلا نايب يف ققحلا لوقلا) و (؟ديزملا مويلاو ةعمجلا لضف نايبب

 زوج نم ىلع ريهشلا فيسلا) اهامس ةلاسرو (قلعملاو ديقملاو قلطملا

 ءاعيرالا ةليل ىلاعت هللا همحر يفوت .(ريناندلاو مهردلاب فقولا لادبتسا
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 فلالا دعب نيتسو عبس ه3717١٠1 ةنس نابعش نم نولخ رشع ةئثالثل

 نإ :هخيرات يف : يماصعلا لاقو - ىهتنا عيقبلاب نفدو ةرونملا ةنيدملاب

 امو رم ام وحنب هل مجرتو ءففلاو ةرشع عبرا ةنس يف تناك هتدالو

 يتفم ماما ةمالعلا خيشلا :هلوقب يميجع نسح ةمالعلا هل مجرتو :يقأيس

 هب لفتحا دق ءيدشرملا نحرلا دبع خيشلا هدلاو ناك ؛مارحلا هللا دلب

 ثيدحلا يف هدلاو سورد مزالف :مولعلا نابلب هاذغو .نارقلا هارقاف

 ضعب نم هل زاجتساو هزاجأ ىتح ءاهريغو نايبلاو ةيبرعلاو هقفلاو
 لوقأ ةعامججو وه هل زاجأو يرقملا دمحا ةمالعلا خيشلا مزالو « ءالعلا

 .يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا هخياشم نمو

 رايدلا يف ةيفنحلا ىتفم :لاقف رثألا ةصالخ يف ىبحلا هركذو

 ."ابذعتسم مظن هلو لاق نا ىلا اهيتفم نباو ةيندملاو ةيزاجحلا
 بصنم دلقتف «هيبأ ماقم ماق ليبن لضاف :هفصو !'اةفالسلا يفو

 نمو ْمّظلا هانسب الجف «هدعس لابقالا علاطم - يف ىلتجاو هدعب اينقلا

 نايعالا ضعب ىلا هبتك ام همظن نمف [لاق نا ىلإ] ؛ مَلَظ اف ُهَبَأ هباشي
 :هدلاو ناسل ىلع اعجارم

 دهع نم كيهانو ادهع ينركذأف َدجن اير يقفاب قرب انل ىّدبت

 دْجَولاو ةباَبّصلا ران يل مرضأو ىمألا يب دازو ًاقوش ينمّيهو

 درولا بّيط ىمحلاب نامز بيطو تلخ يتلا يلايللا ّركذ يل َدَّدَجو

 درّبلاف سمشلاهب اندهاشفانيلع هلام َّسْنْس نسحلا وذ الح ًانامز
 دعّسلا علاطيفيتفألا ّردب لجخأف اًهينيبج لاجلا تاذ انل تدبأو

 )١( ةحفص * ءزج رثالا ةصالخ ١١5.

 .١٠١م ةحفص ةفالسللا (؟)
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 اههجوب ماناللا ودبت ضورلا يه
 ةضورب ىَمازخلا رشن انل حافو
 نم حمم كارالا نصغ ىلع تنغف

 .(تايبالا رخآ ىلا)

 :ضرعملا يف لاقو

 روكبلاو اسملا ف قرولا تنغ

 روح نسحلا ةَّلك يف تدبتو
 دقعب ناّمحلا نم تلحت دق
 2 رهز اهدخ نم انفطتقاو

 ادهش بذعلا اهرغث نم انفشتراو
 بيك بلق لاصولاب تدرب
 ًاحادر ايانششلا ةبذع امل اي

 :(لاق نا ىلا)

 باتك كنم يالوم يناتأ دق
 مع زنك نع َماتخلا تصضضَقف

 :(لاق مث)

 ًاديرف نامّزلا دحاو اي تمد
 اماود يرتت هلالا ةالصو

 يدرولا اهدخ نم درولا َرهز فطقنف
 دلملا نصغألا ىلع اقوش اهقرو تدش

 دجلا ةورذ ىلع يماسلا هردق الع

 روهزلا نوصغ ىلع تاعجاس
 رودملا ءانس عم سمشلا لجخت

 ريظن نع اًهَبلاو نسحلا يف ّلج
 روثتملاو ِنيرستلا ّرشن قاف

 َريِعَّسلا ران رجهلل هيف ناك
 ٍريرغ يِبَظ ير يف تدبت دق

 3 2 ل ل و

 روحنلا دوقع ىكح ماظن ود

 يو
 ريقف لك همعانغلا هنم زاح

 ريبخ بر ظفحب ٍناما يف

 ريذنلا ريشبلا ىلع مالس عم

 ءاخلا فرح
 اهها8١١غ8غ ا - ٠.6 يكلاملا يرفعجلا دلاخ

 , يكلاملا يكملا مث .يبرغملا يرفعجلا هللا دبع نب دم نب دمح نب دلاخ
 نيققحلا ةودق ةمالعلا ملاعلا مارحلا دجسملاب سردملا ماما مامالا يتفملا
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 فيرط يواح دجامالا خويشلا خيش نيققدملا ذبهج ةماهفلا ةلْحّرلا

 هنع ذخاو مارحلا دجسملاب مانالا هب عفتناو مولعلا ققح دلاتلاو لضفلا

 لاز امو :لئامالاو ءالجالا نم ريثك هيلع ىنثاو لضافالا نم عمج

 يربطلا دم مامالا لاق مالا هافاو ىتح ءماتلا ماعلا عفنلا ىلع امزالم

 يفوت .فلاو نيعبراو عبرأ ه55١٠ ةنس يفو :نمزلا ءالضف فاحتإ يف

 تيب ةكمب دلاخ تيبو ؛«نييكملا خيش « يكلاملا دلاخ خيشلا هللا ةمحر ىلإ

 ةمجرتلا بحاص نع ذخا نممو .«ىهتنا ةباطخو ةمامإو «ىوتفو ءاضق

 يبأ نب ىلع خيشلاو ءيدشرملا نيدلا فينح خيشلاو «يربطلا ىلع مامالا

 يفنحلا خورف يكم دمخ خيشلاو 2يكملا يراصنالا يرّمعلا ءاقبلا

 رثالا ةصالخ يف يبحلا ديسلا هل مجرتو .ءيدسالا دمحا نب دمح خيشلاو

 يف أرق :[لاق نا ىلا] مارحلا دجسملاب هرصع يف نيسردملا ردص :'اهلوقب

 ذخاو ءرصم ىلا لحرو «نيققحم ةمئاو نيفراع خويش ءالجأ ىلع برغلا

 ةمالعلا نع ةيبرعلاو ثيدحلاو هقفلاو : يىلمرلا سمشلا نع ثيدحلا اهنم

 ردصتو اهب رواجو ءةكم ىلإ هجوت مث « اهريغو « يكلاملا ,يروهنسلا ملاس

 نب ىلع دمحم ةمالعلاك اوجرخت هبو « ءالعلا نم عمج ذخا هنعو ةدافالل

 معلا ءابعاب اًئاق لزي مو ءاهريغو «يكلاملا نيدلا جات يضاقلاو «نالع

 بجر رشع نمأآث سيمخلا ةليل تاف ؛هيلإ ىلاعت هللا هاعد ىتح لمعلاو

 نبا رفعج ىلإ ةبسن يرفعجلاو لوقا فلاو نيعبراو ثالث ه١ ةنس

 مجرتملا تيأر يلا مث ءلضافالا ضعب دافا اك ءهنع هللا يضر بلاط يبا

 .مظعملا تيبلا ءانبي قلعتت هل ةلاسر رخآ يف كلذ لاق

 .١؟١/9 ةصالخلا (1)
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 ها. 0- .“١ ةيولهدلا ةجيدخ - ١م

 ءمارحلا دلبلا ليزن ءريهشلا «يولهدلا رسفملا ثدحلا تنب ةجيدخ

 ثيدحلاو ريسفتتلا يف بوقعي خيشلا اهمع ىلعو ءروكذملا اهيبا ىلع تأرق
 المج تزاحف « ءالضفلا ضعب كلذب يندافا اك ءاهريغو ديحوتلاو هقفلاو

 تناكو :ةدافالاو ةدابعلل ةيدصتم ةكسان ةدباع ةحلاص تناكو «ةيفاو

 يف فلاو نينئامو نيثالث ةنس اهتدالو تناكو :مايقلاو مايصلا ةريثك
 ةنس يف اهب تيفوتو ءاهب رواجو اهدلاو عم ةمظعملا ةكم تتاو . اهدلب

 .هللا اهمحر ةالعملا يف تنفدو ةميقع فلالاو ةئامثالثلا دعب رشع

 ةيربطلا ةجيدخ -

 دبع مامإلا نب ىلع مامالا نب باهولا دبع مامالا ةنبا ةجيدخ ةفيرشلا

 نم هريغو ءاهدلاو نع مولعلا تقلت .ةيكملا ةيعفاشلا ةيربطلا رداقلا
 دبع رمع خيشلاك ؛لثامالا ءالجالا نم ريثك اهنع ىورو :مهتيب ءالع

 ءرثع ثلاثلا نرقلا لوأ يف ةكمب تيفوتو :هريغو يفنحلا لوسرلا [بر]

 هللا مهر ءاهدادجا روبق يف ةالعملاب تنفدو .تاقثلا ضعب هدافأ اك
 دحاولا دبع خيشلا رمعملا مامالا نع ةماعلا ةزاجالاب ةمجرتملا يورت .ىلاعت
 ىهو ؛ هتيرذو روكذملا رداقلا دبع مامالا اهدج زاجأ هنأل كلذو . يراصحلا
 ايركز مالسالا خيش نع يوري روطسملا دحاولا دبع خيشلاو ءهتيرذ نم

 ممحرلا دبع نع «قيدص نب ناهربلا نع ء رجح نب ظفاحلا نع يراصنالا

 .ةئاعبسو نيرشع ةنس هرصع لها زاجا هناف ء.ةزاجإ .يلاودلا

 ه١. - .. ىلصوملا رضخ - 6

 هل مجرت .ةمركملا ةكم ليزن .يلصوملا هللا ءاطع نب رضخ خيشلا
 يناعمو ةغللاو ةيبرعلا يف امامإ ناك روهشملا بيدالا ماعلا :!''هلوقب ىجحلا

 )١( ةصالخلا +/١ ١.
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 ًاروهشم طبضلا نسح ءاهب ةيانعلا ريثك اهنم ريثكل اظفاح .راعثالا
 . اهئالع كلس يف مظتناو ءاهب نطقو ةكم ىلا رجاه ءاهناقتاو اهتفرعب

 ريما يمن يللا نبا نسح ديسلا مساب ةئاعستو نيعستو عبرا ةنس يف فلأو

 :[لاق نا ىلا] (فاشكلاو يضاقلا تايبا حرشب فاعسالا) هباتك ةكم

 يف ةليوط ةزوجرا اضيا همساب فلاو ءرانيد فلا لاملا نم هيلع هزاجاو

 لضفلا لهانم ًادراو مرحلا يف اهقم لزي مو . مهعئاقوو تيبلا لهأ لضف
 هيلإ بسني هناب .قيتع نبا هريزو .فيرشلا دنع هامر ىتح ؛مركلاو

 نذاف مهدنع لوقلا لوبقم وهو مجعلاو مورلا ىلإ كلذب بتكيو .ملاظملا
 جرخف لاحلل جورخلاب همزلأو «مارحلا دلبلا نع هئالجا يف فيرشلا هل

 ةكم نع دعبا امو :[لاق نا ىلإ] ِهتيَعلوسرلا ةنيدم ىلا اهجوتم
 هيلع ىدانو ءاهيف ام عيمج ببنو هراد ىلع ريزولا ىلوتسا ىتح نيتلحرم

 ءانثا يف ربخلا هغلبف .تاومالا تاكرت ىلع يداني امك .قاوسالا يف

 ىلا هلوصو لبق هلجا هأجافو «قيرغ مهلا مي يف وهو حبصاف قيرطلا
 هتافو تناكو .ًاريثك هيلع ىنثاو هيباتك يف ىجافخلا هركذ دقو .ةنيدملا

 .ىهتنا .فلألا دعب عبس ةلس يف

 قربجلا ليلخ - 1

 مث هدلبب دلو ءاهنيفدو ةمركملا ةكم ليزن «يتربجلا ''نب ليلخ خيشلا
 اهب أشنو .فلاو نيتئامو نيعبسو فين يف ًاريغص هدلاوو وه اهمدق

 ىقلتف «يفنحلا لامج «ةمالعلا خيشلا مزالو اهلضافأ ىلع أرقو « اهنطوتو
 ءكلذ ريغو فوصتلاو ريسفتلاو ثيدحلاك هريغ يف هيلع ارقو ءهقفلا هنع

 ريسفتلاو هقفلا يف جارس نمحرلا دبع خيشلا ىلع أرق هتوم دعب مث

 .لصالاب ضايب (0)

10 



 دجسملاب هيف سردو هقفلا ملعب هئانتعإ رثكاو ءديحوتلاو ثيدحلاو

 ىلع امزالم .ةعاطلا ىلع ابظاوم احلاص الضاف امللع ناكو دافأو ءمارحلا

 دلاولاو وه هرخؤؤي ناك هناف رصعلا ةالص الإ «ىمظعلا ةعاجلاو عمجلا

 ريثك «مارحلا دجسملا يف ةعاجب هنايلصي مث «هيلثم ءيش لك غولب ىلإ
 اًاد اعم نايلصي هل ابحم ءدلاولا ىديسل ابحاص ناكو دجهتلاو فاوطلا

 هاقل ىلإ هاعد نا ىلإ لاح نسحأو ةماقتسا يف لزي مو ءلوألا فصلاب

 ('!ةنس ةكمب يفوتف لاعتملا ريبكلا
 (بشعي .٠

 مو هللا همحر ةالعملا ٍِق نفدو فلاو

 اه أ .ءك»ع٠ -_- ه٠ 6 يمزمزلا ةفيلخ 1 ١ مؤ

 سافنالا رشن بحاص « يعفاشلا يمزمزلا دم نب حرفلا يبا نب ةفيلخ

 فلاو نيتس ه٠١٠ ةنس يف لوتقملا .سابعلا ةياقسو مزمز لئاضف يف

 يعملالا .هرهد ديحوو هرصع ديرف .ءنونظلا فشك بحاص هدافا اك
 دلو ءاهيبن ايكذ احلاص اهيقف الضاف املاع ناك ؛بيبللا بيرالا بيدالا
 ,قوطنملا يف عربو ؛مولع ةدع اهخويش نع ذخاو ءأشن اهبو ءةكمب

 اذه لزي ملو دافاو ءنونفلا رئاس يف سردو داسو هنارقا قافو . موهفملاو

 يف يبحلا هل مجرتو .مامحلا هافاو ئتح ماعلا ماتلا عفنلا ىلع اهقم «هبأد
 ابيدأ ناك ءأشنملاو دلوملا ىكملا ءلصالا يواضيبلا :'"اهلوقب ةصالخلا

 «يربطلا هللا دبع نب دم مامالا ىلع أرق .هنونفو بدألا يف ًارهاب ابيرا
 , هتافلّوم نمو :«نييكملا نم اهرصاع نمو ءيربطلا رداقلا دبع مامالاو

 :هلوق هرعش نمو (نابحلا لئاضف يف ناسحلا قنور)

 .لصالاب ضايب )١(
 ١. ؟؟//+ ةصالخلا (؟)



 ع

 اهيقساو ينيقست حارلا نم سأك اهدي ينو اليل يتبذعم تراز

 اهيكاحي ىثال؟ردبلاام ؟يبظلا ام اهتماق نّصْعلا لثمك دقب مر

 اهيمارم ْتَّرع اهبلطم تاهّيه ةلئان لق ٌريزع اهنم لصولاو
 اهيقارَّم يف رع ٍةَّبَحَلا لذ تشن ذمنارجهلاودصلا ىلع تماد

 هبيط ليلخ -

 ءءاحلا نوكسو ةدحوملا حتفو ةلمهملا ءاطلا رسكب هبيط ليلخ
 خويش ىلع هدلبب معلا بلط . نئفتملا ةمالعلا يكملا مث ءيرصملا يعفاشلا

 ةمالعلاو «ءلامج نمحرلا دبع ةمالعلاك . اهلهأ نايعأ هدنع رضحو :مارحلا

 ريرقتلا ررقي ناكو «|اهريغو نيريهشلا يفنحلا .قيدص نب سابع

 نب روصنم فيرشلا ناكو .نايبت ةوالحو نايب ةبوذع عم .فيطلل
 ءارجإو .هانكسل تيب راجيا نم هل مزلي ام عيمجب هل اًئاق ىيحي فيرشل

 فيرشلل ةنسح لواب يه تسيلو ءاريخ هللا هازج .هتلئاعو وه هنقفن

 ىلاعت هللا هلحأ .لضافالا نم ريثك عم فورعم ءادسإ هل ذإ روكذل

 دعب نيعبسو افين يف ةكمب يفوت .روصقلا فرغ هنكساو «نييلع ىلعأ

 لادلا فرح

 ه١ا٠..و - .. يكاطنالا دواد -

 [لاق نا] ىلا ديدستلاو قيفوتلا هادئاق ىمعأ :''اهلوقب ةفالسلا بحاص

 .6؟مص ةفاللا (1)

١5١ 



 هيف هلو بطلاب ىنتعاو راصمالا يف هتيص راسف رصمب نطقو :هتصالخ ام

 نوناقلا مظن حرش) و (نادبألا بط يف ناوخالا ةركذت) :اهنم تافلؤم

 (جاتحملا ةيغب) و (نوناقلا رصتخم) و (نونفلا يذه لجب لفكتملا

 يناشو للعلا ءاصعتسا) و (جاهنملا فئاطل) و (تالكشملا دعاوق)و

 ليدعتو ناهذالا ذيحشت يف ةحجهبملا ةهزنلا) و (للعلاو ضارمالا

 نييزت) بدالا ينو ءانيس نبا ةديصق حرش بطلا ريغ يفو (ةجزمألا

 يف رجاه دق ناكو .كلذ ريغ ىلا (قاشعلا قاوشا ليصفتب قاوسالا

 هنا اومعزو .داقتعالا داسفو داحلالاب هومرف ءرصم ىلإ هلاح ءادتبا

 بكر . طغللا هيف مهنم رثك لف ءاكحلاو ةفسالفلا نم ءامدقلا يأر ىري

 نم يذلا تيبلا ءاقلت هجوتو «نيمكلا كلذ نم رارفلا ىلع همزع نتم

 ةديرفلا لحم هلها نم لحو :نيمالا دلبلاب هاصع ىقلأف ءانمآ ناك هلخد

 فنأتساو يمن يبا نب نسحلا نيمرحلا ناطلس همدخو :نيمثلا دقعلا نم

 تمرصت ىتح ًاديدم اعاب هينامأ لين ىلإ ّدمو ءاديدج ًارمع ةايحلا نم
 كيلإ يلما انأ اهو ىلاعت هللا هحر فلاو عست ةنس يفوتف «همايأو . هيلايل

 :هلوق هنمف هنويعو هضيرق نساحمو هرعش راكبا نم

 مقسلاورجهلاب نّيَّبلاهاوكاضيرم ةروزب نيفغست له اهلل لوقا

 مسجيف نيَحوُرممَج ًالاحمنأل ُةَتْرُر حورلا قراف ام اذا تلاقف

 :سانجلا يف هلوقو

 ينيوكت رجلا رانب ًالظ تناو ينيوكت لبق يحور حزام كاوه

 ينيولت نع موقو يسفن باهذ اهرسيا ةءايشا يلع كيف تربص

 نيولَتِب اجوزمم ِكدادو ىَرا اهُتبحَم يل تَّحص تلق اكو
 ينيريي كنم ٍلاصو ٌريغ سيلو يلكرجهلوطيرابطصادقعلح دق

 نيربي وحن نم ىتأ مسن (ف ًاقشتنم كاير اَذَّ تمم اذا
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 : هلوقو

 اهّدص نم ْبلقلا َبيذأ دقو يتَحهم تثق ةانف ىرفأ

 اهدْعَب نم شيعلا ولحي سيلو ْرْرَت مل اذا ايندللو يلام

 اهدْعُب ىَوَج نم يداٌؤفب ام ٌهَعاَر دقو ىسآلا يل لوقي

 اهدْمَش نم ّيذاملاب هْبَرْشاو ًاعم ناسلو درو ءام ذخ
 اهدنع نم ناك ول افشلا وه اوّدلا اذّهف يسآلا َقَدَّص دق

 اهَّدَخ نم درولا امو يَنْجُي اهرغَت نم ٌدهشلا نوكي نأب

 ىلع روكذملا حرشلا :تافلُؤملا نم هل ركذو ينوضوقلا نيدم هل مجرتو

 هلو (سيئرلا نيع ءالجل سيفنلا لمكا) هامس انيس نبا خيشلا ةموظنم
 حالصا يف ناهذالا ةهزن) و (مالكلاو قطنملا ريرحت يف مارملا ةياغ)

 يف ةيفلا هلو (سوفنلاو لوقعلا ماكحا يف سوفنلا ةنيز] و (نادبالا
 :اطوا يتلا يدرورهسلا تايبا ىلع حرش هلو .بطلا

 ًاقوثت ميدقلا اهانغل ْتّْبَصو ىّمحلا ءاَعْرَجب اهلكايه تمّلخ

 هلو (قاوسالا نييزت) هامس يعاقبلل (قاوشالا قاوسا) رصتخم هلو

 ىلع ةدايز هذهو تلق (حالعلا مع يف حاتحلا ةيافك) و ةئيهلا يف ةلاسر

 يدهتسيو هراكذتب جهلي ةكم فيرش ناكو «يولاطلا اهركذ يتلا هفيلات

 ءهيلع همدقتسا نا ىلع قوشلا هزهو .هرابخا قيوافت حاحجحلا

 ةكمب هتماقإ تناكو ءاناهرب ربخلاو انايع عامسلا لعجيل هيدل هرضحتساو

 . يبشلا هركذ اذكهو .فلالا دعب ناُث ةنس ِف ام تامو ءةنسلا نود

 هللاو «مس هنا معزي مهضعبو ء« بنع لوانت نع لاهسالا هتوم ضرم ناكو
 تارابع روكذملا رثالا ةصالخ بحاص قاس دقو راصتخاب ىهتنا معا

 ."!تكش نإ اهرظنأف مجرتملا ةيعيشب لوقلا ديؤت

 .١؛./*» ةصالخلا (1)
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 اه15069590- ٠.٠.0 سير شيورد - ٠

 نمو فلاو نينئامو نيمسو نينثا ه١؟35؟ ةنس يوارضحلا دجأ خيشلا

 : هلوق هرعش

 ظن كنا َكْيَف ينظ ناك ام ٌمكَيو بحي نم ُبذعُت اذَهأ
 ُمرْحملا هيلا ىبل يّذلاو ال ةيانج قحتسا ًابنذ تبنذأ

 قبي مو ناذالا تيقوتب نيفظوملا سيرلا تيب نم نكي مل مجرتملاو

 رثشابي ليكو ال سير ناهلس تنب ةدحاو ىثنأ الا ةكمب نالا مهلسن نم

 .فاوطلا ةفرح يف اهنع

 ها؟غ556 - ١١6 يميجع شيورد - 1١

 نب ريهشلا « يميجع نسح نب دمحم نب ىلع نب دمحه نب نسح نب شيورد
 نيعبسو تس ةنس يف ةفرشملا ةكمم دلو .هيقفلا ماعلا يكملا يفنحلا . ىلع

 حيوارتلا هب ىلصو .ديجلا نآرقلا ظفحو ءاهب أشنو ءافلاو نينئامو

 ءالضفلا نم ةعامج ىلع معلاب لغتشاو دج مث .«مارحلا دجسملاب ارارم
 ءهقفلا يف بتك ةدع هيلع ارق دقف :هللا همحر دلاولا يديس مهنم ماظعلا

 هزاجاو «تاخسانملو ضئارفلا مع هنع ذخأو ؛هيلع ههقفت رثكاو همزالو

 هقفلا يف هيلع ارق .«يفنحلا سمس رداقلا دبع خيشلاو .هتايورم رئاسب

 اطش يركب ديسلا كلذك مزالو ءهب عفتناو اضيا همزالو وحنلاو

 ريغو وحنو ديحوتو ريسفتو ثيدح نم مولع ةلمج هيلع أرقف « يعفاشلا
 ريضتلا يف فانحالا يتفم جارس نمحرلا دبع خيشلا سرد رضحو كلذ

 سردو هقفلا يف عربف « ةمات ةمزالم همزالو «ىوتفلا يف هبردو .ديحوتلاو

 ."'نيفظوملا ال نيمزاللا نم دعي هنكل ءبطخو ماو مارحلا دجسلاب
 .(يزاغلل رردلا مظن) ه4 ةنس يفوت (1)
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 ءارلا فرح
 ةيريطلا ةسيئر - ١4

 ؛ ةيربطلا ةينيسحلا ركب يلا نب دمحا رفعج يبأ يضاقلا تنب ةسيئر

 .«فيصلا يلا نباو ءرهازو يمشاهملا سنوي نع يورت ةيكملا دمحأ مأ

 اهمع ةنبإ خويش نم مهريغو ؛يرصحلاو .توقاي نباو . ءانبلا نباو

 لاق .تثدحو ءاضيا ا حّرخو .يربطلا ركب يبا نب ىلع ةنبآ ةجيدخ

 نيعبراو سمح ةنس يف ةيح تناك اهنا الإ تتام ىتم ردآ ملو :يبافلا

 .ةيربلا ءابنا نم ه١ ةئاتسو

 اها. وا ”# الث يطابنسلا عيبر - * ١

 ليزن يعفاشلا يطابنسلا قحلا دبع خيشلا ةمالعلا نب دمع نب عيبر

 نيكلاسلا ءالعلا ءاظع نم ناك :!''لاقف هتصالخ يف يحلا هركذ ةكم

 معلا يف ردقلا ولعب زاجحلا رطق يف ريهاشملا نم وهو :داشرلا جهنم

 .نوريثك ةعاج هنع ذخاو هيلع اونثاو « ءالضفلا رابك هحدمو .ةدابعلاو

 دعب نيتنثا ةنس يف هتافو تناكو .مراكملاو ءاخسلاب افوصوم ناكو

 .فلالا

 هوو#9 - وه*. يدنسلا هللا ةمحر - ١ع

 رباكألا تايفو يف .يفنحلا يكملا مث ؛«يندملا مث ءيدنسلا هللا ةمحر

 نماث يف ةئاعستلا دعب نيعستو ثالث ةنس يفو :هصن ام سورديعلا ديسلل

 دبع نبهللا ةحر هيقفلا ثدحلا ماعلا لضافلا خيشلا يفوت .مرحلا رثع

 .يطابنلا هبقل ركذ ١04 ص ؟ج رثالا ةصالخ )١(

١56 



 نم ناكو ءاهيف نفدو .ةفرشملا ةكمب ةرونملا ةنيدملا ليزن .يدنسلا هللا

 ةركذتلا ِق ركذو ع هللا همر « نيحلاصلا هللأ دابعو « نيلماعلا ءالعلا

 ةوحضلا يف يفوتو ةئاعستو نيثالث هدودح يف ابيرقت دلو هنأ :ىرغصلا
 :ةالعملب نفدو ه5و954 ةنس مرحلا رشع نماث ةعمجلا موي نم ىربكلا

 كلذ عم ناكو ,هنع كلذ بتكيف ةعطقم افورح هالمأ ءيش ءالمإ دارا

 ركذو . ىهتنا كلذ نم 2, رمتف هيرثعي ال لاغتشالاو ةدابعلل امزالم

 رمع يديس مامأ يتلا ةطوحلاب ةالعملاب نفد هنأ تامحرلا ليزنت بحاص

 كسنملاو ريبكلا كسنملا :فيلآتلا نم هلو تلق .ىهتنا - يبارعلا

 اهيف ىلاعت هللا لعج دقو ءريغصلا كسنملاو «بابللاب ىمسملا طسوألا

 ريثك فلأ دقو .بابللا اهس الو اهب نوعفتني سانلا نيب ةرئاد .لوبقلا

 نم ةلمج نمو ءهذهك جرت م اهأ الا «كسانملا يف ةديدع ابتك انئالع نم

 ء«هحرشو انتم فلأ هناف نيدلا بطق ةمالعلا نييكملا نم كلذ يف فلا
 .هحرشو هحقنو روكذملا بابللا رصتخا فيفعلا هللا دبع ةمالعلاو
 رصتخا «. كلذك نذّؤملا ةريم ىبحب ديسلا ةمالعلاو «ىراجنسلا ةمالعلاو

 .يناثلا رصعلاب لوقلا دييأت يف ةلاسرو فلاخلاب ءادتقالا

 ١6 - هم يربطلا نيدلا ىضر - .*٠.١اه

 باهشلا نب دمحم ىضرلا دمحم نب بحملا نب مركم نب ىيحي نب نيدلا ىضر
 يربطلا رداقلا دبع مامالا لاق .ىكملا . ىعفاشلا ىنيسحلا يربطلا دمحا

 تيأر يدلاو قيقش يمع وه :(ةيربطلا ءانبأب ةيربلا ءابنإ) هباتك يف
 نيعبراو نام ه4 مرج رشع عسأت نينثالا ةليل دلو هنا هدلاو طخ
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 دوجو حيوارتلا هب ىلصو - هدوجو مظعملا نآرقلا ظفحو اشنف ةئامعستو

 « سوماقلا اهنم ةريثك ابتك هطخب بتكو معلاب لغتشاو هطخ نسحو طخلا

 ىدامح رشاع تبسلا موي يف تام ىتح اليوط رمعو «ةديدع افحصو

 تناكو فيرشلا ماقملا يف هيلع ىلصو .فلاو نيثالث ه .٠١٠ ةنس ىلوالا

 .ةلفاح هتزانج

 هومالا - .06 ىنازاقلا نيدلا ىضر - 5

 هل مجرت .ةمركملا ةكم ليزن : يعفاشلا ينازاقلا دمه نيدلا يضر

 رفص نم سيمخلا موي سماخ حبص يفو :هلوقب يبطقلا
 عبس ه 9810 ةنس

 مرحلا سردم نيملسملا ملاع انقيدصو انبحاص يفوت ةئاعستو نيناُمو

 يضر خيشلا انالوم «ةدابعلاو فاوطلا مزالمو ةبلطلا عفانو ٠ فيرثلا

 خيشلا موحرملا ةذمالت نم ناكو هللا هحر يعفاشلا ينازاقلا دمع نيدلا

 اهخياشمو رصم ءالع نم ليجلا كلذ رئاسو «ةريمع دمحا نيدلا باهش

 .ةدابعلاو فاوطلا ةمزالم ىلع ماقأف ةكمب ةرواجلا راتخا مث «اهيثدحمو

 مظن هل ناكو ءةبلطلا نم ريثك هب عفتنا ثيحب «.ةدافوالاو سردلاو

 مايقو ءراضحتساو ةرواحم فطلو «بدأ نسحو .فيطل ءاشنإو ؛«نسح

 ىلاعت هللا همحر نيرصاق نيدلو فلخو .ةعانقو ريصو ةءورمو قحلا يف

 . ىهتنا هدعب |هربجو

 يكملا نيدلا ىصضر - /١61

 خيراتلا بحاص بيدألا ؛ملاعلا يكملا رديح نب نيدلا يضر ديسلا
 ىلع أرقو ءأشن ابو .ةفرشملا ةكمب دلو .مجارتلاو ثداوحلا يف فلؤملا
 سردو عرب ىتح ءبلطلا يف دهتجاو دجو ؛ ماركلا ءالجألا اهخوش

 زيمقو .هموظنمو هروثنم يف داجو :همولع يف ننفتو :«مارحلا دجسلاب
 ةدالو ىلع هل فقأ ملو «هنامز لهأ رودص محازو ؛هنارقأ ىلع لضفلاب

 /اة١



 هاءالا - ٠.60٠ . ستيملا دا ىضر - 46

 دمج نب دم نب دمحا مالسإلا خيش نبا نمحرلا دبع نب نيدلا يضر

 نم ميلا يبأ ةلحن ىلإ ةسسن ةيقوفلا ةانثملاب يمتيها رجح نبأ ىلع نبا

 هدج ّبَقلو رصمب نآلا نيدوجوملا دعس ىنبل ةبسن يدعسلا .رصم ملاقأ

 ةرورضلاب الإ قطني ال هلاوحأ عيمج يف تمصلل امزالم ناك هنأل رجحب
 نمو ةيعفاشلا هوجوو نييكملا لضافا دحأ يعفاشلا يكملا .ًارجح يمسف

 ةكمب دلو .نيدلا يف ةدشلاو ىوقتلا مظعب رهتشاو ةيعرشلا مولعلا يف عرب

 عحرلا دبع نب رمع ديسلا نعو هدلاو نع ذخأو فلألا دعب رشع ماع

 دبع خيشلاو .يمكحلا حتفلا يلأ نبا دمحا خيشلاو .يرصبلا

 اهنم تاعوضوم فلأو يمزمزلا دم نب زيزعلا دبع خيشلاو . يماصعلا
 نب دمحا باهشلا ةمالعلا تاضارتعا اهب در هدجل (ةفحتلا ىلع ةيشاح)

 اراصتخا (براقألا ةلص يف بلاطملا ىنسأ) رصتخاو .يدابعلا 0

 تامالع يف رصتخملا لوقلا) و (نيعبرألا حرش يف نيبملا حتفلا) و

 ةرذش) اهامس يبرع نب نيدلا ىيحم خيشلا يف ةلاسر هلو (رظتنملا يدهملا

 ةنس ةكمي هتافو تناكو (برعلا ءيبط ديس ةمجرت نم بهذ نم

 .هدج ةبرت برقب ةالعملاب نفدو .فلآلا نم نيعبسو ىدحا ه ١

 ةصالخ يف ةمحرتلا هذه وحنو جوخ نيدلا ردبل لئاخلا رهز نم ىهتنا

 ىدحا ه١4١٠ ةنس تناك هتافو نأ ركذ هنأ الإ ةفنآلا ''يحملل رثألا

 .ربدتف فلاو نيعبراو

 ١52/9. ح ةصالخلا (0)



 يازلا فرح
 ها8١٠م9# - ٠٠.١8 ةيربطلا فرشلا نيز - ذوو

 ديسلا تخا .يربطلا رداقلا دبع مامالا تنب فرشلا نيز ةفيرشلا

 نم مجلا تأرو روكذملا اهيخأ نع نونفلاو مولعلا تقلت .نيدباعلا نيز

 خيشلل اياوزلا ايابخ نم ..ىهتنا رهاظ اهلضفو اهحالصو : مهتيب ءالع

 ءابنأ) يف رداقلا دبع مامإلا اهدلاو لاقو :لوقأ .يميجعلا نسمح

 تظفحو . فلالا دعب نامت ةنس ةرخالا ىدامح نماث ىحض تدلو :(ةيربلا

 يراصحلا دحاولا دبع خيشلا نم ال تزجتساو .مظعلا نآرقلا ضعب

 . ىهتنا اهزاجاف

 تيفوت :روكذملا يربطلا رداقلا دبع نب ىلع نب نسح مامإلا لاقو

 .ىهتنا ةكمب فلأو نيناثو ثالث ه٠.م+

 ٠ - يربطلا نيدباعلا نيز ”٠٠١ - 18ا٠١اه

 - ةمركم نب ىيحي دمخ نب رداقلا دبع نب نيدباعلا نيز مامإلا
 هذيملت هل مجرت . يعفاشلا يتفملا « يكملا ينيسحلا يربطلا - ءارلا حتفب

 ريبكلا مامإلا خيشلا :هلوقب (اياوزلا ايابخ) يف يميجع نسح خيشلا

 رهمو :؛ننفتو أرق .مارحلا دجسملا بيطخو ماقملا مامإ يدمحألا ةمالعلا

 يفوت :[لاق نأ ىلإ] داجمألا ءالعلا بحصو ءدافأو سردو :نقتاو

 .فلأو نيعبسو نامث ه8١٠1 ناضمر رهش عبار نينثالا موي ىحض

 كاذ ذإ هرمع ناكو :نييربطلا هئابرقأ ةربقمم هدلاو ىلع ةالعملاب نفدو

 هنبا نع دمحا تام 5 ءدمح|ا مامإلا هدلو نع تامو ءةنس نيعبسو ةتس

 نأ ىلإ] مامإلا نبا مامإلا :لاقف يومحلا ديسلا هجرتو ءاريغص ىيحي

 دعب نينثا ه١١٠؟ ةنس ةجحلا يذ نم رشع ةليل ةكمب هدلوم :[لاق

 خويشلا رباكأ نعو هدلاو نع ذخأو نآرقلا ظفحو أشن ابو فلألا
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 ماتخ ةكمب ةهفاشم رمعملا يراصحلا دحاولا دبع خيشلا مهنمو :نيمرحلاب

 انخيش هنع ذخأو هخويش لج زاجأو .فلألا دعب ةرشع ىدحإ ماع

 .لضافألا نم |هريغو يميجع نسح خيشلاو يلشلا دم ديسلا

 ها١؟8ما-5.. روكشلا دبع نيدباعلا نيز - ١

 يفنحلا ءروكشلا دبع نب دم نب هللا دبع نب يلع نب نيدباعلا نيز
 خيشلا ىلع أرقو اهب أشنو ةمركملا ةكم دلو :«بيدألا «لضافلا يكملا
 لح ىلع لصحتساو هدلاوو .ةكم يقتفم لام خيشلاو «جارس هللا دبع

 هبحا «بدالا مع نم ارفاو افرط زاحف دهتجاو دجو . مولعلا نم ةيفاك
 ةيلهألا نم هيف ىأر امل هنم هاندأو هبرقف هللا دبع ''فيرثشلا ةكم ريمأ
 ناكو ةثداحلا يف ةهكافملاو طخلا نسحو ةحيصفلا ةجهللاو تاءاشنالا يف

 راشملا انديس نم تاباوجلا لاسرإ يف لوعملاو هيدل صاوخلا صخأ نم
 ةنس ةكمب يفوت هيلع رابكلا نم مهريغو ءارزولاو ناطلسلا انالومل هيلإ
 فيرشلا انديس ةايح يف ةالعملاب نفدو .ةكمب فلأو نينئامو نينامو عبس

 مهترهش يلعو هللا دبعو بيبح ةثالث ا"'بقعأو ادج هيلع فسأف روكذملا

 .روكشلا دبع تيبف لصألا ةرهش امأو نيدباعلا نيز تيب نالا

 ها١0١١ - .. يفونملا نيدباعلا نيز - 60

 يعفاشلا يفونملا ديعس خيشلا ةكم يتفم ةمالعلا نب نيدباعلا نيز

 . لَم ينلا [دجسم] ةرايزل هجوت هنأب تامحرلا ليزنت يف ركذ .يكملا
 الضاف ابيدا ناك هناو . فلأو ةئامو نيسمحل ه٠6١1. ةنس ةنيدملاب يفوتو

 اه ١ ا/ 4 ماع هدلاو ةاقو دعب محلا يلو نيعملا دبع نب دمحم نب اشاب دللا دبع فيرشلا (1

 .ه194 ماع يفوت نأ ىلإ رمتساو
 .« ةثالث ءانبا» دارملا لعلو .لصألاب ضايب (؟)



 لضفو :ةباطخو ملع تيب ةكمب يفونملا تيبو لوقأ .ىهتنا الماك الاع

 ىلع ناترظان اه .ناتأرما الإ اننامز يف نآلا مهنم قبي ملو ؛ةسايرو
 يتربجلا ةمالعلا مجرتملا ركذو ءهنع هللا يضر سابعلا طابرب يتلا يوالخلا

 يفوت .لضفلاو ملعلاب نيروهشملا ةداسلا دحأ هقح يف '''لاقف هخيرات يف

 تبثم وه اب ىتيبلا رفعج ديسلا هاثرو فلأو ةئامو نيسمحو ىدحا ةنس

 ْ . ىهتنا هناويد يف

 ةيربطلا بنيز - *٠6

 ةينيسحلا ءركب يلأ نب هللا دبع نب دمحا بحلا ظفاحلا تنب بنيز
 نم تعمس ؛يربطلا ركب يبأ نب ىلع تنب ميرم اهما :ةيكملا ةيربطلا
 : يفلسلل تاينادلبلا :ةئاتسو نيعبرأو ثالث ةنس يف ينارفعزلا بيعش
 ةخسن ةئاتسو نيعبرأو ثالث ةنس يف : يمرح ىلأ نب نمحرلا دبع نمو

 دمخ نيمألا اهجوزت . يفنحلا باهشلل تزاجأو راكب ةخسنو ةيواعم يبأ

 .دمحو :ىلعو دمحأو «مهاربإ يضرلا هل تدلوف .ينالطسقلا بطقلا نبا

 .ةيربلا ءابنا ىهتنا يناتسحسلا اهنع ىور

 ةيربطلا بنيز - 8.٠

 , ةيكملا ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبأ نب دمحأ رفعج يبأ ىضاقلا تنب بنيز
 نباو ءمتسر نب رهازو . يمشاه لا سنوي نع ةزاجإلا ىورت : يسافلا لاق

 تنب ةجيدخ اهمع تنبو .ةسيئر اهتخا خويش نم مهريغو. فيصلا يلا

 .اهقوف اف عباسلا نرقلا

 .توريب ةعبط +٠6 ص ١ ح يقريجلا )1١(



 نيسلا فرح
 ها5١١. - .. يرصبلا ماس - 6م

 يدنسلا دباع خيشلا لاق . يكملا يرصبلا ملاس نب هللا دبع نب ملاس

 بتكلا نم عمج ؛نيمرحلا يف ءاظعم اليلج ءاثدحم امامإ ناك :هتمجرت يف

 نسحلا نم ةياغ يف هبتك تناكو . ىصحي ال ام ء.هدلاو بتك ىلإ ةميظعلا

 ثيدحلا بتكو «هريغ دنع دجوي ال ام «نسحلا طخلاو ةلباقملاو طبضلاو
 تادنسم عمج .ثيدحلا يف نيذخالا ةدمعو ؛لكلا عجرم هدنع يذلا

 اننامز يف دوجو هلسنلو .(دانسالا ولع ةفرعمب دادمالا) هامسو هدلاو

 الو ماع مهنم نكي مل هنا ريغ ءيرصبلا فاقوأب ةريهش فاقوأ بابرأ

 يفوت مجرتملا نأب :تامحرلا ليزنت يف ناطقلا خيشلا ركذو ءملع بلاط

 ىصقالا بعشلاب «ةالعملاب نفدو فلاو ةئامو نيتس ه7١١+٠. ةنس مرحم يناث

 ,«نسح خيشلا ةعبرا روكذلا نم بقعأو :يشاوطلا ةطوح نم برق
 .ىهتنا رداقلا دبع خيشلاو «حتفلا وبأ خيشلاو «نمحرلا دبع حيشلاو

 اطابر ىنب هنا يربطلا ركذ دقف تاربمو تاريخ بحاص ناك دقلو

 خيشل ًادئاز الحمو ءيوالخ رشع ةقبط لك يف تاقبط ثالث هلعجو

 هلعلو تلق .هلحم نيعي لو ه١ يولعاب لآ ةداسلا ىلع هفقوأو : طابرلا
 طابرب ريهش يرصبلا فاقوأ نم برقلاب ةرّْمَحلا قاقزب نآلا ىلإ دوجوملا

 .ةداسلا

 هاا”  ١.”م  فاقسلا ماس 5 ا

 دبع نب هللا دبع نب خيش نب رمع نب خيش نب هللا دبع نب ماس ديسلا
 دلو :[لاق نأ ىلإ] دحوألا ديسلا وه :جوخ خيشلا لاق .فاقسلا نمحرلا

 ىلإ هدلاو هب لحر مث .فلأو نيثالثو ناك ه8١٠ ةنس هدج ردنبب

 مظعلا نآرقلا ظفحو اهب أشنو :مالسلاو ةالصلا لضفا اهنكاس ىلع ةبيط
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 بلط يف دج مث اهب نطقو ءةفرشملا ةكم ىلإ هدلاو هب لحر مث «هريغو

 يضاقلا ىلعو «ةيعرشلا مولعلا لاجلا نب ىلع خيشلا ىلع أرقف :مولعلا
 ىلع اهيف دازو ءبيصنو ظح رفوأب يظحف «ةيلآلا مولعلا يف نيدلا جات

 لقتنا نا ىلإ ءنيعبسو نينثا ةنس يلشلا دمحم ديسلا مزالو «بيرأ لك

 غلب ىتح لئاضفلاو مراكملا ليصحت يف ًادجب لزي مو ؛ىلاعت هللا ةمحر ىلإ

 نينثالا موي هيلع هللا ةمحر يفوت نسح رعش هلو :[لاق نأ ىلإ ] ؛تاياغلا
 نفدو .فلأو ةئامو نيرشعو ثالث ه١١++ ةنس لوألا عيبر نماث

 يورلا عرشملا نم ةذوخام ةمحرتلا هذه تلق .يولعاب ةطوحب ةالعللاب

 هتافو ركذي ال هنأ الإ .اهنيعب هيف ةدوجوم ؛ىلشلا ديسلا مجرتملا خيشل

 .ريثكب مجرتملا لبق تام هنال

 ه3ا85١ - .. ناخيش ملاس - "6

 يومحلا هركذ ناخيش ماس ديسلا نب ركب يلا ديسلا نب ملاس ديسلا

 نونفب لغتشاو مظعلا نآرقلا ظفحو أشن ابو ةكمب دلو :لاقف هخيرات يف

 مزالو ءاريثك ًائيش هدلاو نع ذخأو .موهفلا براشم نم عركو مولعلا

 ليلجلا ديسلاو ريشقاب ديعس نب هللا دبع خيشلاو لاجلا نبا ىلع خيشلا

 ينابعلا رهاطلا نب هللا دبع خيشلاو يولعاب يلشلا ركب يبأ نب دمح
 انخيشك ,قكم ىلإ نيدف اولا نع ذخأو 2( هخويش ةماع هزاجاو ( مهريعو

 ةدم هتلرحصو « |اهريغو . يخوطلا روصنم خيشلاو . يلبابلا دمي خيشلا

 هلجأ يعاد هاعد قىتح هللا ةعاطل امزالم لزي مو ةديدع اروهشو ةديدم

 ةعاخلاو « ىنسألا لاحلا ىلع « باش وهو هدلاو ةايح ف يقوتف ءمايلف

 ةنس حاتتفا مارحلا مرحم رشع سماخ ةعمجلا موي رهظ .ىنسحلا ةديمحلا

 دهشم ِق مارحلا دجسملاب مامإ هدلاو هيلع ىلصو ءفلاو نيناُتو عبرا



 ها5١١- ١؟:0- ساطعلا ماس -

 يلع نب دمحا نب ركب يبأ نب نسحم نب دمحأ نب ساطعلا ماس ديسلا

 دبع نب هللا دبع نب ملأس نب ليقع نب نمحرلا دبع نب رمع نب نيسح نبا
 خيشلا ركذ :ةمالعلا ماعلا يعفاشلا «نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا

 ةدلبب . فلاو نيتئامو نيعبراو عبس ةنس يف دلو هناب يوارضحلا دمحا

 لوأو :هئالمإ نم يفربخأ اك تومرضح يضارأ نم (ةضْيَرَح) ىمست
 عرعرت الو ءابب مجرتملا أشنو .ساطعلا رمع ديسلا هدودج نم اهنكس نم

 نب هللا دبع نب حلاص ديسلا دي ىلع معلا بلطو ميركلا نارقلا ظفح
 «ساطعلا هللا دبع نب ركب ىلا ديسلا ىلعو .ساطعلا هللا دبع نب دمحأ

 خيشلا ةيعفاشلا يتفمو ءاطش دمحم ديسلا ىلع أرقو «ةفرشملا ةكم مدق مث

 .ةيلك ةمزالم همزالو ءنالحد دمحا ديسلا ىلعو . ىبسدقلا ديعس دمع

 ْدَّنَقلا مهاربإ خيشلا ىلع أرقو هيلع هتاءارق رثكأ ناك ثيحب

 ىلع أرق رصم رفاس نيحو «ةدج ملاع نيربصاب يلع خيشلا ىلعو : يفنحلا

 لضافأ نم اهريغو .يبهذلا ىفطصم ديسلاو يروجابلا مالسرالا خيش

 اونذأو هخويش هيلع ىنثا ءةئاما نع نوفوني نوريثك خياشم هلو ءرصم

 سوردلا ءاقلإب :ةيربلا عفن مزالو .ىرقلا مأ نطوتساو سيردتلاب هل
 هيرتعيو «جازملا داح هنا الإ ةبلطلا نم ةلمج هب عفتناو مارحلا دجسلاب
 يف هتذمالت ضعب برضي ناك هنا هتدح ةدش نمو :لوقأ ىهتنا بذجلا

 .هيدل دجوي يذلاب هميلعت ىلع اصرح هريرقت مهفي مل اذإ سردلا ةقلح
 اصعلا نكت مل اذإ .لاعنلاب ةراتو ءاصعلاب مهنم دحاولا يمري ةراتف

 رفاس مث ء اهسبال وه يتلا .هتماعب فذحي الصا ًائيش دجي مل اذإو «ةرضاح

 هالوو هجوزو اهناطلس نم برقتو (رُهَج) ىمست ةدلبب ماقأو ىواج ىلإ

 يف يفوتو .ةديدع نينس اهب ثكم ةورث اذ راصو دالوألا دلوأو ءايضاق
 وأ ةرم مدق ءانثألا يف ناك ءفلأو ةئامثالثو رشع ةتس ةنس ناضمر رهش

 .اهيلا عجرو جحلا دصقب نيترم



 همل59 - .. ةيريبطلا لكلا تس - 4

 ةيربطلا دمحا باهشلا نب دمحم بحلا نب دمحم يضرلا تنب لكلا تس
 «قيدص نب ناهربلا ةئامناثو سمخ ةنس يف اهل زاجأ ؛ةيكملا ةينيسحلا

 قلخو :.نايربطلا نيزلاو «نميلا وبأو ركب وبأ نيدلا نبز يضاقلاو
 نينتسو عبس اه 877 بجر رشع سداس تبسلا ةليل تتام .نوريثك
 ءابنأ نم ىهتنا ةالعملب تنفدو اهموي حبص اهيلع يلصو .ةكمب ةئافاثو
 .يربطلل ةيربلا

 ةيربطلا تبيتس - ٠

 نب ميهاربإ يضرلا نب دمحم نميلا ىلا نب يداحلا دبع تنب تيتس
 ىف ترضح .ةيكملا «ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبأ نب مهاربإ نب دمح

 ..ةيربلا ءابنا نم ىهتنا .ةعاج اهل زاجأو اهدج ىلع ةئاماُمو عبس ةنس

 ١ - ريشفأب ديعس  1١.٠6-٠١58اه

 نسح خيشلا لاق . يعفاشلا يكملا ريشقاب ديعس نب هللا دبع نب ديعس

 هيبا ةمحرت يف هبسن ةلسلس ركذ ينالا انخيش نبأ وه :هتمجرت يف يميجع
 بدألا ةناحير .يمملألا ننفتملا هيقفلا ةماهفلا يعذوللا ةمالعلا خيشلا

 ارقو هدلاو مزلو .فلالا دعب نيثالثلا دودح يف دلو «نيدلا فرش
 ىلع عمسو ءىرقملا يمزراوخلا ردنكسا نب دمحا خيشلا ىلع نارقلا

 مث تاءارقلا ملعب هزاجأو اهريغو ةيبطاشلا هيلع أرقو «عبسلل هدلاو
 الام هنم عمسو هيلع أرقف ةيلقنلاو ةيلقعلا نونفلا رئاس يف همزال

 ىلإ ىغصيو همظعي هدلاو ناكو .ءهسلجم ىف ءىراقلا وه ناكو . ىمحي

 خيشلا انخيش سورد ًاضيا مزالو ءايازملا نم هاوح امل ًادج هبحيو هلوف
 يف ارقو هل علاطي ناكو .اهريغو نيدلا لوصاو «ثيدحلا يف يلبابلا دمخ
 سيردتلل سلج , ينامعلا «تافرع دمحا نب دمحا خيشلا ىلع قطنملا
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 ةجرتلا بحاص يقوتو هلاقتنا لعب هدلاو سلجم 5 مارحلا دحسملاب

 .لضافألا ضعب هدافأ ئ .فلأو نيتسو نام ه4

 ها١١١. - .. يفونملا ديعس - 5

 يتفم « يكملا . يعفاشلا «يفونملا دمحأ نب دمش نب دمش نب ديعس

 هفالسأك ةفرشملا ةكمب دلو .هيقفلا مامإلا ءةيمرحلا رايدلاب ةيعفاشلا
 ديسلاو « يسابعلا هللا دبع ةمالعلاو ءهدلاو ىلع أرقو أشن اهبو «ماركلا

 ًاظفاح ناكو ءدافأو سردو ىتفأف «ماظعلا ءالعلا نم مهريغو يلشلا

 نيرشعو فين يف ةكمب يفوت .هؤواكذ دقوتي داكي ءاداقن اثدحم بهذملل

 .نيدباعلا نيزو «نيسحو «مهاربإ لضافألا هءانبأ بقعو . فلأو ةئامو

 هم556 - .. ةيريطلا ةديعس - ؟١+

 ظفاحلا نب دمحم نب دمحأ نب دمع نيزلا تنب ةشئاع اهمساو ةديعس

 «ةيكملا ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبأ نب دم نب هللا دبع نب دمحأ بحلا

 نيتسو عست ةنس يف اهل زاجأو «بيبح نبا لاكلا نم ةكمب تعمس
 ءابنا نم ىهتنا ه 857 ةنس ءانثا يف تتامو .ءةعامح اهدعب [ف ةئاعبسو

 .يربطلل ةيربلا

 هام” 5- 5 ىناتسغاد ناطلس - "1غ

 شيورد نب رهاط دم نب ناطلس نب مئاه نب ناطلس ديسلا
 ةعبس يف ةفرشملا ةكمب دلو .ةمالعلا .ملاعلا يكملا يعفاشلا :يناتسغاد
 هنبإ كلذب يندافا اك .فلاو نيتئامو نيسمحو تس ةنس بجر رشع
 عرب ىتح بلطلا يف دهتجاو دجو اهب أشنو «مشاه ديسلا انبيبح قذاحلا
 ذيملت ؛يناتسغاد ديمحلا دبع خيشلا ةمالعلا ىلع أرقف ؛مولعلا رئاس يف
 مزالو هتايورم رئاسب هزاجأو «نونف ةدع يف بتك ةلمج يروجابلا خيشلا
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 يناعملاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف هيلع أرقو ءنالحد دمحا ديسلا

 دمحم خيشلاك |هريغ ىلع ًأرقو «كلذ ريغو وحنلاو قطنملاو نايبلاو

 سيردتلل ردصتو «هيلع نابصلا ةيشاحب ينومشالا هيلع أرق دقف .ينويسب

 ناكو «ماظعلا لضافألا نم ريثك هنع ىقلتو ءمارحلا دجسملاب سردف
 لوعي روكذملا دمحا ديسلا هخيش ناكو ءاققدم اققحم نيكم مهف اذ ايكذ

 هيلع بلغت تناك هنا الإ هنأشب هونيو ,« تالكشملا نم ريثك لح يف ؛هيلع
 ةكم ريمأ ناكو ءرهاظتلل بحم ريغ اعضاوتم كلذ عم ناكو ءةدحلا

 نيع ىلع ًارظان هماقأو ءهاندأو هنم هبرق ."''نوع فيرشلا ةفرثملا

 ىلإ اهيف ثكمو ءاهتراظن يف هديأ اهترامإ ىلع فيرشلا ىلوت الو «ةديبز
 ء«فلاو ةئامثالثو نيرشعو تس ةنس لاوش نم رشع ةينام ىف ةكمب تام نأ

 فلخو هالوتو هللا همحر ةالعملاب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع يلصو
 .مشاه ديسلاو ميهاربإ ديسلا اهو نينبا

 ها١١ا!0 - .. يردلا نابلس - ؟6

 ناك مارحلا دجسملاب سردملا مامإلا ,«يرصملا يكلاملا يردلا ناملس

 لوألا عيبر رهش نم نيرشعو نينثا يف يفوت .اهيبن اهيقف ةفرشملا ةكب
 ليزنت ىهتنا ةالعملاب نفدو فلأو ةئامو نيعبسو سمح ه١ ةنس

 مه نيفوطملا نآلا ةكمب نيدوجوملا يردلا تيب نا معأ الو - تامحرلا

 ؟ال مأ هلسن نم

 ها86.١١ - .. يدهز نابلس - 5

 هللا دلبب رواجا « يفنحلا يدنبشقنلا يدلاخلا يدهز نسح نب ناملس
 ءاريغص هدلاوو ةمظعملا ةكم مدق ءرهاملا يكلفلا ءملاعلا :مارحلا

 رمتساو ه ١١95 ةنس محلا يلو نيعملا دبع نب دمحم نب اشاب قيفرلا نوع فيرشلا (1)
 .ها١*» ةنس هتافو ىلإ



 اهيف رهتشاو .اهخياشم ىلع مولعلا ةءارق يف لغتشاو ءابب أشنو اهنطوتو

 يف هنع ذخأو 'خيشلا ىلع ةيدنبشقنلا ةقيرطلا يف كلستو :كلفلا ملعب

 كلفلا يف ةلاسر فلأو «ةعاجلا تاولصو .ةعاطلا ىلع ًابظاوم اعضاوتم

 ديسلا ةلاسر ىلع اهب دري يناثلا رصعلا يف ةلاسرو «ةاكزلاب قلعتت ةلاسرو

 عبرلا يف ةلاسرو يرود ميوقتو "لوألا رصعلا يف يتلا نالحد دمحا

 ةكمب هللا هافوتف لجألا هافاو قىح , مناغملا نم دادزي لزي مو ا" حلا

 ,خيشلا وهو ءادحاو انبا فلخو ةالعملب نفدو فلأو ةئامثالثو ناك ةنس

 .عضاوتم حلاص لجر وهو ةروكذملا ةقيرطلا يف هبقع فلخت يلع

 ها95١١ - .٠. ىبيتعلا نابلس - ؟١

 ةكمب دلو .لضافلا ةمالعلا هيقفلا يكملا ىفنحلا ىبيتعلا نايلس
 «لاجج خيشلا نع ذخأف مولعلا بلط يف دهتجاو دجو اهب أشنو ةمركملا

 ريغو وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ىف هسورد رضحو هيدي ىلع هقفتو

 يتفم ىلع سردو نالحد دمحأ ديسلا ةيعفاشلا يتفم سورد رضحو . كلذ

 اهنقتأو مولعلا يف عرب ىتح مهريغو يبتك نيسح دمحم ديسلا ةيفنحلا

 هل نذا «مارحلا دجسملاب سيردتلل ىدصتو هيف نقتا دقف هقفلا اصوصخ
 ةتس يف ةكمب يفوت مظع راضحتساو ديج مهفو ءاكذ اذ ناكو هخياشم هب

 نفدو فلأو نيتئامو نيعستو نينثا ه5597١1 ةنس نم رفص نم نيرشعو

 .ةيرذ بقعأو هللا همحر ةالعملاب

 .لصألاب ضايب )١(
 .رصعلا ةالص دصقي (0)

 .ةالصلا تاقوأ ةفرعمل لمعتست ةلآ (9)



 ها"0١ - 0١١ال هيقف نابلس - 4

 ةمركملا ةكمب دلو .يئكملا يعفاشلا ءهيقف رفعج نب دمحا نب ناهلس

 لاك عم ديجلا نآرقلا ظفحو اهب أشنو ,فلأو نيئتئامو نيسمحو عبس ةنس
 ماقملاب امامإ امزالم ابيطخ مارحلا دجسملاب اسردم ناكو :ديوجتلا
 ءالجا خياشم ةدع ىلع ارق «سيفن ريرقت اذ سيردتلاو ةدافإلاب الغتشم

 يناتسغاد ديمحلا دبع خيشلاو .يعفاشلا يوارحن دمحا ديسلا مهنم
 اثيدح بتك ةدع هيلع أرقو ءنالحد دمحا ديسلا مزالو :« يعفاشلا

 هيقف هللا دبع خيشلا همع ىلع ًارقو .«كلذ ريغو اوحنو اهقفو « اريسفتو

 .ةماعلاو ةصاخلا تازاجالاب هوزاجاو سيردتلاب مهل اونذاو «مهب عفتناو

 .هلهأ رابك نم دعي ناكو ءهب امرغم كوجللو ماغنألل انقتم ناكو

 ةسمح ةنس اهب يفوت ةرم يفو نع يبلا دجسمل تارايز هنم ترركتو

 نودوجوملا هيقفلا تيب ةلئاعو عيقبلاب نفدو اهقع فلأو ةئامتالثو رشع

 تامو اهريدت دق هنإف ىفطصم خيشلا هيخأ دالوا مه ةرونملا ةنيدملاب

 .اه
 اهاءيي دسا.ثي ىسامألا نيدلا نانس - و

 ةكم ليزن :«يفنحلا ظعاولا «يسامألا فسوي ىلوملا نيدلا نانس

 تسرهفلاو «نونظلا فشك يف اك اهب يفوتملا مرحلا خيشو ء.ةمركملا
 هلو ء«مورلا ءالضف ءالجأ نم ناكو .فلأ ٠٠٠١ ةنس دودح ةيرصملا

 يف بتك ثالث اهنم :ةليلج فيناصت بحاص «مولعلا يف مدق تابث
 ةيشاحو ءريغلا نع جحلا يف ةلاسرو ه١55 يف اهثلاث نم غرف كسانملا
 ىلع هبتر «مراحلا نييبت باتكو .« يسوطلا ةمالعلل دئاقعلا ديرجت ىلع
 ه 58٠١ ةنس بجر يف هفيلأت نم غرف «سيفن وهو ءاباب نيعستو ةيناعث
 يلع الم ةمالعلا مهلجأ نم لضافألا ءالعلا نم ريثك هيلع لغتشاو
 .ىراقلا



 هاأالا - .. ةيربطلا ةديس - 5

 ؛ ةيربطلا ةينيسحلا ركب يلأ نب دمحا رفعج يبأ يضاقلا تنب ةديس

 «يربطلا ركب يبأ نب دم نب هللا دبع اهمع نبإ اهجوزت .ةيكملا دمح مأ

 رون هدعب نم هوخأ اهجوزت مث «يربطلا بحلا ظفاحلا اهنم هل دلوف
 ها١10 ةنس تتام .يربطلا هللا دبع نيدلا دجمي اهدلوأف دمحم نيدل

 بيعُش نم تعمس :دهف نبا جارسلا لاق ةئاتسو نيعبسو ىدح

 ىضرلل تزاجأو «نيعبرأو ثالث ةنس يف يمرح يبأ نباو ينارفعزل
 ءابنا ىهتنا عباسلا لوأ وأ سداسلا رخآ يف امإ اهدلومو :يربطل

 . ةيربل

 نيشلا فرح
 هوم85 - .. ناخ فصآ نيدلا سمش - ١"

 :«ناخ فصآ مركملا ريزولا موحرملا نبا «باشلا خيشلا نيدلا سمش

 يف لغتشاو .ةكمب هدلوم ءايندلا نم اريقف احلاص ةمحرتلا بحاص ناكو

 ءاهريغو يدنسلا دعسا نب هللا دبع الملا ىلعو ءهدلاو ىلع مولعلا بلط

 اب يلو مث .ةمركملا ةكم ىلإ داع مث ءهدلاو ةافو دعب دنهلا ىلإ هجوت مث

 ىلع رمتساو اهنم لزع مث ءايناثع نيسمخب ةيعفاشلا ةينايلسلا سيردت
 يف ؛ىلاعت هللا هحر يفوت نأ ىلإ «ةدابعلاو ةعاطلاو ةعلاطملا ىلع بابكإلا

 هيلع ىلصو ةئاعستو نينامثو تس ه 58 ةنس مرحم عبار سيمخلا موي

 ةالعملاب نفدو « يكلامل نيسح «يضاقلا ديسلا ةبعكلا باب دنع ًامامإ

 فلخي ملو هدقف ىلع سانلا فسأو .ةلفاح هتزانج تناكو ؛هيدلاو برقب

 . ىبطق ىهتنا ادالوا
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 هد٠.وال - .. هاشداب ريم قداص - ؟؟؟

 فرعيو «ريرحتلا حراش ,هاشداب ريم دمحم نب دمحا نب قداص ديسلا

 مامإلا «مانألا يتفمو مالسإلا خيش ءيفنحلا ينيسحلا دمحا نب هاشدابب

 لها نم اهيسردم رثكا خيش .ةسورحملا ةكمب ءاتفإلا ةيار لماح « ننفتملا
 ديسلا هلاخ هابرف ةثالث وأ نيتنسب فلالا لبق دلو «نيدلا لامح .هبهذم

 ناك ام عيمج يف .تام نا ىلإ هسورد مزالف .يرصبلا ميحرلا دبع رمع

 يتلا بتكلا نم اهريغو ينيمامدلل ةيجرزخلا حرشو ةاكشملاك « هيلع أرقي

 رضحو «هاشداب محرلا دبع ديسلا همع نبا مزالو « اهترثكل ينرضحت ال
 اهيف راص ىتح تاخسانملاو ةلباقملاو ربجلاو باسحلا يف اللا سورد

 نب هللا راج نب ىلع يضاقلا ىلع زنكلا نم لوألا فصنلا أرقو ءاذبهج

 ىسيع نب نمحرلا دبع خيشلا مزالو ,هاشداب ديسلا هدج ذيملت ةريهظ
 نم يناثلا فصنلا هيلع أرقو اهريغو نايبلاو ثيدحلاو هقفلا يف يدشرملا
 دمحا فراعلا خيشلا نع قطنملا ذخأو .اهريغو ةاكشملا يف هرضحو زنكلا

 : يماصعلا كلملا دبع خيشلا نع ضورعلاو وحنلاو « يقيدصلا نالع نب
 |اك مهنم دحا نم تايورملا عيمجم ةماعلا ةزاجإالا هل قفتي مل هنكل

 خيشلا ةيعفاشلا يتفم نيسمشلا ةزاجإ هتلمش هنا الإ .هنع ةقثلا ينربخا

 رداقلا دبع نب دمحم خيشلا ةيفنحلا يتفمو « يمزمزلا زيزعلا دبع نب دمخ

 لئاوأ يف ناكو ءاهكردا دقو (هتايح كردأ نمل ازاجا (هناف «ىريرحتلا

 دعب سردو هيلع هللا عسو مث « ةباتكلاب بسكتي ءايندلا نم القم هرمع

 هرضحو ةعامج هب عفتناو ءمارحلا دجسملاب يرصبلا رمع ديسلا ةافو
 ضئارفلا يف ةملس يبا نبا مهاربإ خيشلا هيلع أرق نممو ءالجألا

 هيلإ تلا ةدمب اهنع هلاصفنا دعب .ةكمب ءاضقلا ةباين ىلوت مث «باسحلاو
 يف قيفلتلا زاوج يف ةلاسر اهنم لئاسر فلأ دقو .ءاتفالا ةفيظو

51١١ 



 زاجتسا دقو ؛ةبقعلا ةرمج فلخ يمرلا زاوج مدع يف ىرخأو .ديلقتلا

 تأرق مث :ةباتكو اظفل يل زاجأف . يلاعثلا ىسيع خيشلا انخيش هنم يف

 عيمجب ايناث ينزاجأف يطويسلا تايراشعو مسم حيحص نم افرط هيلع
 ةنس نابعش رشع عباس دحالا موي ىحض هتافو تناكو .هتافلّؤعو هتايورم

 خيشلا ربق يلبق ةطوحلا يف ةالعملاب هموي نم رصعلا دعب نفدو ه 17

 نسح خيشلل اياوزلا ايابخ نم :ىهتنا .يعفايلا دعسا نب هتلا دبع

 لحلا ديص ضيب مح يف ةلاسر كلذك فيلآتلا نم هلو :لوقا .ىميجع

 يف ىرخأو ,فقولا يف تعقو ةثداحب قلعتت ةلاسرو ءمرحلا يف لخدأ اذا
 اهلك يسدقملا ىلع خيشلا ةمالعلا ةلاسر ىلع اهب ادار ًاضيا فقولا

 هل نا معا ملو .ةقباسلا يمرلا ةلاسر عم ءريقفلا هعماج دنع ةدوجوم

 نم ناك ةمالعلا ملاعلا :هلوقب '''ةصالخلا يف يبحلا همجرتو .اننامز يف السن

 نب دمه مامزإالا نم ةزاجإ هلو .ةريثك نونف اذ ءرهدلا ءالضف ءالجا
 عاذو ةكمب ةيفنحلا ءاتفإ يلوو ءيىرصملا يفنحلا يريرحتلا رداقلا دبع

 ىلع ةيشاحلا بحاص روكذملا (هاشداب ريم هدجو ءهردق اممو هلضف

 موي قداص ديسلا ةافو تناكو .قيقحتلا لها رابك نم .يواضيبلا

 مويلا كلذ يف يفوتو فلأو نيعستو ةعبس ةنس رشع نابعش عباس دحألا

 نالع نب مهاربإ نب دمحا نب نالع بوذزحجملا خيشلا نايعالا نم هعم

 .يلدهملا يولع نب مئاه نب دمحم ديسلاو يعفاشلا يقيدصلا

 هدمم# - ١؟الال - لضفاب حلاص - ؟؟؟

 بحاص نبا رمع نب ىيحي نب هللا دبع نب دمحم نب لضفاب حلاص
 ةكمب دلو .يكملا يعفاشلا نيسح لضفاب فقوب ءةكمب ريهشلا فقولا

 .ها6.الو ةنس هتافو خيرات ركذو 3 ج رثألا ةصالخ 1(
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 ايو كلذب وه ينربخأ اك فلأو نينئامو نيعبسو عبس ةنس يف ةفرشملا

 خيش ىلع الوأ أرقف معلا بلط يف دجو .نوتملا نم اريثك ظفحو أشن

 «نالحد دمحا ديسلا سورد رضحو .هريغو ليصباب ديعس دم ءالعلا

 يف هيلع أرق ؛هيدي ىلع بردتو هيلع هقفتف ءاطش يركب ديسلا مزال من
 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ضورعلاو قطنملاو نيلصألاو فرصلاو وحنل

 هخياشم نع هتياور هل زوجت ام رئاسب -ةماع ةزاجإ هزاجأو كلذ ريغو
 تلبقأف «مارحلا دجسملاب سردو هل ردصتف سيردتلاب هل نذأو ماظعل

 حيصف ؛«نسح ريرقت اذ ناكو :مانألا نم ريثك هب عفتناو ةبلطلا هيلع

 ىلع يوامثعلا وحنلا يف هيلع تأرق دق تنكو :ةهكافملا نسح :.ةرابعل

 يعاجشلا ةيشاحب ىدنلا رطقو ءراطعلا ةيشاحب ةيرهزألاو ةيمورجأل
 يروجابلا ةيشاحو ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرشو بهذلا روذشسو :هيلع

 يولملا حرشو .ةيسونسلا نتم ىلع ىدحهلا حرشو .ديحوتلا ةرهوج ىلع

 ىلع يروجابلا ةيشاحو ةيبحرلا حرشو عماوجلا عمجو ءملسلا نتم ىلع
 رجح نب ةمالعلل ؛ جهنملا حرش ىلع ةيشاح فلأ كلذ ريغو ةيدنقرمسلا

 نيدلا فيفع ةيرذ نم وهو لئاسر ضعب هلو . تادلجي عبرأ غلبت يمثيه لا

 الغتشم لاز امو هقفلا يف رصتخلا فلؤم .يرحشلا ىمرضحلا لضفاب
 لاقتنالا يدانم هادانو لاحترالا ناوأ نآ نأ لإ ةدافالاو سيردتلاب
 فلخو ةالعملا يف نفدو فلأو ةتامالثو نيثالثو ثالث ةنس يف ةكمب يفوتف

 .ةدحاو اتنبو حلاصو هللا دبع نينبا

 ها؟958 - .. يريرحلا حلاص - 54

 ةدم ةفرشملا ةكمب رواجملا سردملا « يفنحلا يدنفالا يريرحلا حلاص

 حالص هلو :؛سانلا رايخ نم ىلاعت هللا همحر ناكو :نمزلا نم ةريبك

 لئاسرلاو بتكلا نم ًاريثك نسحلا هطخب بتك .ةدابعلا ىلع فاكعناو

 لاعفاو ءةنسح قالخأ اذ عبطلا ليمج ناكو :ماتلا طبضلا عم
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 فلاو نيتئامو نيعستو نينثا ةنس ناضمر رهش يف ةكمب يفوت . ةنسحتسم

 ءارقلا ءاهقفلا نم وه نالا اريرض اريغص انبا فلخو «ةالعملاب نفدو
 ةبق يف اهرقم لعجو .هتايح يف هبتك رئاس فقوا دق ناكو .نيدوجوملا
 .مارحلا دجسملاب ةنئاكلا ةيناثعلا ةناخ بتك

 هاكال. - .. هوار حلاص - "0م

 سردملا ءةفرشملا ةكم ليزن «يعفاشلا ةواجلا خيش هوار حلاص

 ىقلتو «ةديدع نينس اهب رواجو ةكم مدق مث هدلبب دلو ءمارحلا دجسملاب
 ريرضلا ىقوزرملا دمحأ ديسلا ةمالعلاك لضافألا اهخياشم نم ىلعلا
 قيرطلا يف كلستو .يعفاشلا يطايمدلا نانع خيشلا ةمالعلاو : يكلاملا
 سردف «.سيردتلاب هل اونذاو هخياشم هيلع ىنثاو :نامسلا خيشلا ىلع

 يفوت .لضافالا هواجلا ءالعلا نم ريثك هنع ىقلتو «ةدابعلاو ركذلا مزالو

 دمحا هنبا فلخو ةالعملب نفدو .فلأو نيتئامو نيعبسو فين يف ةكمب
 اماو ء:هواج خياشم نالا نيدوجوم اروكذ ءانبا بقعف دمحا اما .ًادمحو
 .ءاقدصالا لضافالا ضعب كلذب ينربخا (ىك ايقع يفوتف دمح

 ها١؟5. - ١١80 سيرلا حلاص - 5

 ةمالعلا هذيملت هل مجرت ءرسفملا ثدحملا .سيرلا مههاربا نب حلاص

 ماعلا موحرملا انخيش :لاقف مانالا داشرا هباتك يف ءحاطب فسوي ديسل
 ,يكملا يعفاشلا يريبزلا :[لاق نأ ىلا] ريهشلا يعذوللاو ريرحنل
 ميهاربا نب حلاص دم نيدلا لامج هللا دبع وب «يرثألا يفلسلا يرعشأل
 دبع نيدمحم نيدمحا نب مالسلا دبع نب فيطللا دبع نب دم نب

 يبا زيزعلاا دبع نب ركب يبا نب مالسلا دبع نب فيطللا دبع نب مالسل

 نبدمم نب نمؤملا دبع نب نيسحلا نب دم نب يللاعملا يبا هللا دبع
 نب دمحا نب ركاذ نب ريخلا يبا نب يىلاعملا يبا نبا نموملا دبع ركاذ
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 نبا ركاذ نب هللا دبع نب دم نبا دمحا نبا يلاعملا نبا نب ىلع نب نسحلا

 : اهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىبحي نب هللا دبع نب ىلع

 نوتملا ظفحب لغتشا مث .نيئس عست وا نامث نبا وهو ناآرقلا ظفح

 دهاجو .نيخسارلا ءالعلا ةمزالمو بيترتلا ىلع معلا بلطب ىنتعاو

 نم خايشا ةلمج مزالو «مانملاو برشملاو لكاملا ةلق يف ربكا اداهج هسفن

 دبع نبربلا دبع نب ىلع ديسلا :مهلجا نمو مهنع ذخاو . ءالجالا ءالعلا
 «سيردتلاو ملعتلاب هل نذا مولعلا يف عرب نا دعبف يئانوللا حاتفلا

 كلذ ىلع دهجلا لذبو بدتناف فلالاو نينئاملا دعب نينثا ماع يف كلذو

 ءفوصتلاو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاك «ءنونف ةلمح يف سردو

 ةطاحإ هلو ,«هينيع بصن يمعفاشلا مامالا بهذم هما لاوقا تناكو

 بلطو .هيلا عجرملا كلذ ينو .ءعورفلاو لوصالا يف فالخلاب ةميظع
 رضحي ال هناب . ''عكعكتي مو طورش ىلع لاقف . جلوعف عنتماو « ءانفالل
 :نابذوكلا سبلي الو ءمارحلا دجسملاب لصحت ةنسلا ءانثا يف يتلا سلاجما

 يف ةداعلا ترج اك هسلجم يف سلجي الو .هتيب يف كلملا ىلع ددرتي الو
 يف اذه ناك دقو .بلط امل بيجاف ؛ماوعالاو نينسلا رم ىلع دايعالا
 : اهلوأف .عفنلا ةريثك ةديدع فيلآت هلو ءفلاو نيتئامو رشع ةسمحخ ماع

 يذ حتف اهيناثو ءعيضرلا تاقلعتم عمجج يف بيبحلا دلبب بيجملا حتف

 ,تادابعلا عبر يف معتيو معي نا بجي ايف مما يلوال مركلاو ةزعلا

 لوقلا اهعبار ءناكرالا نم قفاوملل رفتغي ايف نمحرلا حتف اهنلا

 :ءايلوالا تامارك يف مخض ءزج اهسماخ فالتخالا لئاسم يف فاكلا

 لها عدرو عامسلا يف ةلأاسر اهعباس «يوونلا مامالا بزح حرش اهسداس

 لمتشا امل مالعلا كلملا ضيف اهنماث « عادتبالاو تامرحلا ىلا ليملاو غيزلا

 .نيجي مل يا (0)
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 خيشل جهنملا ىلع ةميظع ةيشاح اهعسات .ماكحالا نم كسنلا هيلع

 يواتف اهرشاع .مامتا الو لاكا اهل رستي ملو ةينملا هتمرتخاف .مالسالا

 نم ريثك يقبو هعج رسيت ام اهنم عمجف هقفلا باوبا ىلع ايوب ةميظع
 ءبتكلا نم هب تطحا ام اذه ء«هتثروو هتذمالت دنع اقرفم ةلئسألا

 ىلع هل رثعا مو ءدوصرم ريثك وهف هن ينلا دلوم ةصقو بطخلا اماو

 ةنيدم ةبيطلا ةبيط يف هترواجم ماع اهمظن نيتيب ىوس مظنلا نم ءيش

 دعاسملا لقو ؛« كلانه ضرمو .قيرطلا عاطقنا لصح نيح نينوكلا ديس
 - :ناذه اهو يلع اهالما ءافاغ املس اهنم هعوجر دعبف « قيدصلاو

 يعيجض ماقّسلا اورّمص اهلها رادب فوقولا ىلع 8 25 0 ا

 نيعبرأ ماع ةرخالا ىدامح نم عبسل قورشلا دنع سيمخلا موب هتافوو

 هتزانج رضحو .اهب ىلاعت هللا هأشنا ىتلا ةفرشملا ةكمب فلاو نينئامو

 ضرف هضرم الو هتحص يف هتفي ملو .رونلا ةبعش نوجحلا بعشب .مويلا
 حبصلا ىلص هيف ضبق يذلا مويلا يف هنا ىتح .ةعامج ريغ يف دحاو

 لاق مث .هعادو ايندلا نم ةالصلا كلت تناكو . سولج نم هتيب يف هلهأب

 نيثالثو عست ماع يف انيلع هب هللا لضفت اممو روكذملا فسوي ديسلا

 ناي مجرتملا انخيش ىلع لوسرلا [بر] دبع نب ميركلا دمع نب رمع خيشلا
 ةلمح زاجاو كلذل هباجاف ةماع ةزاجا سلجملا كلذ رضح نم عيمج زيجي
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 ها8١١- ١؟5:5 يواوزلا حلاص - ؟7

 دمحأ نب نمحرلا دبع نيركب يلا نب نمحرلا دبع نبحلاص ديبسلا

 «ةرهشو الصا يواوزلا ءادلومو انطو يكملا ًابسن ىسيردالا ىنسحلا

 ضعب كلذب يندافأ [ك :ةقيرط يددجلا يدنبشقنلا ءابهذم ينفاثلا
 نيعبراو تس ةنس بجر يف ةمركملا ةكمب دلو .هنع لضافالا ءالعلا

 معلا ىلع أشن اهبو لاقو ءدلاولا يديس كلذب ينربخا اك . فلاو نيتئامو

 ءالعلا سورد مزالو ءاهب معلا بلطب دهتجاو دج بش نيحو ةنايصلاو

 يسونس دم ديسلا ةمالعلا ىلع أرقف «مارحلا دلبلا خياشم ءالجالا

 رضخ نبدمحخ حخيشلاو يفنحلا ناهد دمحا خيشلا ةمالعلاو . يكلاملا

 «سير حلاص دمحم خيشلا نيليلجلا نيثدحلا ذيملت يعفاشلا يرصبلا

 ىلا نيدفاولا نع كلذك معلا ىقلتو ؛لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلاو

 خيشلاو يعفاشلا « ينميلا ينيسحلا رصان نبدمم ديسلاك ةفرشملا ةكم

 ذخاو ءريغص وهو نميلا ىلإ لحرو ينرشالا ىفطصم نب رداقلا دبع

 هل اونذأو .هخياشم هيلع ىنثأو ءمهب عفتناو لضافالا نم هب نمع
 ردصتو «؛تابثالاب ةرطسملا تايورملا نم مهام رئاسب هوزاجاو سيردنلاب

 :مانالا نم ريثك همولعب عفتناو هنع ذخأو ءمارحلا دجسملاب سيردتلل

 راصو ءرهظم دمحم خيشلا ىلع ةيددجملا ؛ةيدنبشقنلا ةقيرطلا يف كلستو

 ,تاظوفحلا عساو ءلقعلا رفاو .لضفلا ةهبج يف ةرغ ناكو ,هتفيلخ

 الغتشم لاز امو .يعفاشلا ماقملاب امامإ ناكو :«تاريرقتلا نسح

 ءموتحلا ءاضقلا هافاو نا ىلا «نيديرملا داثراو ةدافالاو سيردتلاب

 يذ يف ةكمب هتافو تناكو ءمويقلا ىحلا ىلاعت هللا ةمحر ىلا لقتناو

 نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .فلاو ةئامالثو نام ةنس ةجحلا

 دبع ديسلا ةمالعلا هنبا فلخو ةداهشلا هل تبتكو ءابولا ءادب ةالعملاب

 .مارحلا دجسملاب سردملا ماما مامالا هلل
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 ها؟مال ل .0 قاعاسلا نادمح حلاص - مم

 ,ةمركملا ةكمب دلو .بيدألا ملاعلا يكملا يتاعاسلا نادمح حلاص

 دقو «هيلإ بسني يذلا هناويد |هاوح رعشو رثن هل ءنسح .قلخ لكب

 نيتئامو نيناُكو عبس ه 1١4807 ةنس ةكمب يفوت هيلع فقأ مو هب تعمس
 .ةالعملاب نفدو فلاو

 ها59١ - 1١١٠7١ يجورس حلاص -

 ةنس ةفرشملا ةكمب دلو .يكملا يفنحلا يجورس نسح نب ىلع نب حلاص

 ظفحو ءدجملاو لضفلا رجح يف أشن اهبو ءابيرقت فلاو نيتئامو نيعبس

 نم ريثك ىلع ذملتو .مولعلا ليصحت ىلع ّبكأو ؛نوتملا نم ًاريثك
 يديس ىلع هلوصأو هقفلا يف ارقف .ءنونفلا نم ةلمح زاحو «خياشملا
 :لوألا ىلع هيف هتءارق رثكاو .قيدص نب سابع خيشلا ىلعو :دلاولا
 أرقو ءاطش يركب ديسلا مزالو « يعفاشلا ساطع ملاس ديسلا ىلع ارقو

 ثيدحلاو .نايبلاو يناعملاو ديحوتلاو قطنملاو وحتلا ىف بتك ةلمح هيلع

 عربو :«نيروكذملا ريغ ىلع أرقو كلذ ريغو فوصتلاو ضورعلاو فرصلاو

 ةيشاح فيلات يف عرشو « ةبلطلا هب عفتناو «نينس مارحلا دجسملاب سردو

 هارتعا مث ءاهلمكي ملو اريثك اهنم بتك .قئاقدلا زنك ىلع نيكسمالم ىلع
 رصم ىلا لحر مث ءهب ةدم ثكمو سيردتلا نع هعنمف نيعلا ضرم

 سيردتلا ىلا دعي ملو ةكم ىلإ عجر مث هنم باطو جلوعف يوادتلل

 ءاكذ اذ ناكو .جاجحلا لغشب لغتشاو ةيلكلاب كلذ كرتو ءارقالاو

 فلاو ةئامثالثو - نيرشعو مست ةنس رفص يف ةفرشملا ةكمب يفوت ةباجنو

 .نيسحو يلع نينبا بقعاو هللا همحر ةالعملاب نفدو
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 ها١؟8١ - .. يرانسلا حلاص - 5.

 ,ةفرشملا ةكم ليزن رمعملا يكلاملا يرانسلا هللا دبع نب حلاص

 اب نم نع ذخاو اريغص ةكم مدق مث هدلبب دلو .مارحلا دحسملاب سردملا

 دنسملا ىلع ثيدحلا ملع يف أرقو ءهتايورمب هزاجأو هيدي ىلع كلستو هب

 هزاجأو «تالسلسملا نم اريثك هنع ىقلتو ,يفنحلا يجقواقلا دمحم ديسلا

 ةجحلا يذ نم رشع ةعبس يف يفوت .مولعلا نم هتياور هل زوحت ام رئاسب

 .لضافالا ضعب كلذب يندافا اك فلاو ةئامثالثو رشع ينام ةنس

 ها 858 - ١55 لاك حلاص د »عا

 دجسملاب سردملا .يفنحلا لاك نمحرلا دبع نبقيدص نب حلاص
 نيتئامو نيتسو ثالث ةنس لوالا عيبر رهش يف ةفرشملا ةكمب دلو ءمارحلا

 يف حيوارتلا هب ىلصو هدوجو مظعلا نآرقلا ظفحو أشن اهبو .فلاو

 دجف معلا بلط يف عرش مث :نوتملا نم اضعب ظفحو :مارحلا دحسلا
 خيشلا ةمالعلا مزال مث هدلاو ىلع بلطلا ءادتبا يف أرقف بأدو دهتجاو

 ,هقفلا يف بتك ةدع هيلع أرقو هيلع هقفتف :يفنحلا ريقوخ رداقلا دبع
 دمحا ديسلا ىلع أرقو :هيلع نيدباع نبا ققحلا يشاوحب راتخلا ردلا اهنم
 :هتايورم رئاسب هزاجاو اهريغو ةيبرعلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف نالحد
 يناعملاو وحنلا يف يماشلا يكملا مث يعاقبلا يماشلا رمع ديسلا ىلع أرقو

 ردصت عربو ملعلا يف قوفت املو ءهب عفتناو اهريغو ضورعلاو نايبلاو

 ."!ءارحلا دجسملاب سردف ايتفلاو ةدافالاو سيردتلل

 .لاك حلاص دمحم همسا ركذو (مجارتو ريس) ه١*** ماع يفوت (1)
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 ها55١؟- .. يدنسلا قيدص - *»؟

 عم اهمدق .اهنيفدو ةمركملا ةكم ليزن « يفنحلا يدنسلا "'نب قيدص

 ذخاو دهتجاو دجو اهلضافا ىلع أرق ربك املو ءاهنطوتو اريغص هدلاو

 ءاضيا هريغ نع ذخاو هقفت هبو : ءالعلا خيش لامج خيشلا ةمالعلا نع

 دمخ خيشلا ىلع قيرطلا يف كلستو ء«جارس هللا دبع خيشلا سورد رضحو

 يف لايسملا يف ةلفسملا ةلحم يف ةريغص ةيواز هل ىنبو دافاو سردو يسافلا

 اهيف هيتأي ناكو ءهلها اهب نكسي ةريغص ةعاقو «نجام ةكرب قيرط

 تاوعدب يل اعدو ءهيلا ددرتا تنكو ءنوريثك هب عفتناو ءنوديرملا

 ءاكسان احلاص اثدحم الضاف املع ناكو «برالاو لينلا لوصح اهب وجرا
 بناجلا نيل ؛ةدابعلاو ركذلاو نآرقلل ةوالتلا ريثك ةعاطلا ىلع ابظاوم

 نا ىلا توعنلاو تافصلا كلت ىلع لزي ملو ءريبكلاو ريغصلل ةشاشبلاو

 نينثا ةنس ةجحلا يذ يف ةكمب يفوتو .تومي ال يذلا ىحلا ىلع مدق

 ةدحاو اتنب فلخو هللا ةمحر هيلع ةالعملاب نفدو فلاو ةثامثالثو نيرشعو

 .نيناهلا زواج دقو

 ها١؟88 - .. لاك قيدص - ممع

 اماما ناك . ىكملا ء ىفنحلا «لامك هللا دبع نب نمحر لا دبع نب قيدص

 ءالجأ ىلع لوقنملاو لوقعملا يف أرقو ةكمي دلو .ايضرف ءارضم ائدحم
 ةمالعلاو لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا ةمالعلا هللاب فراعلاك « خياشملا

 ضئارفلاو ءهقفلا مع يف هيلع أرق هناف ينغريم نيساي ديسلا حلاصلا

 حلاص دمحم خيشلا ةمالعلاو ,«يكملا روشاع ةزمح خيشلاكو اهنقتا ىتح

 .لصالاب ضايب (1)
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 .همزالو جارس هللا دبع خيشلاو لوقعملا يف اضيأ هسورد رضح هناف سير

 عفتناو يسونسلا دمخ خيشلا هللا ىلوو ريبكلا لامج نمحرلا دبع خيشلاو

 ةركاذملا فيطل قالخالا نسح عبطلا ميرك ناكو مولعلا يف رهمو مب

 ركذ تادابعلل امزالم نيدلا يف ةريغلا ديدش .فئاطللاو رداونلا ظفحي

 بجر رهش نم نيضم ةرشعل ةعمجلا موي ةكمب يفوت هنأ لضافألا ضعب
 ةالعملب نفدو .فلاو نيتئامو نينامتو عبرا ه88١١ ةنس رصعلا دعب

 دهشم هل راصو ؛هتزانج ىلع سانلا عمتجاو .«باهولا دبع خيشلا ةطوجب
 زهان دق ناكو نالحد دمحا ديسلا ةيعفاشلا يتفم هيلع ىلص لفاح

 .حلاص خيشلاو ىلع خيشلا اه نيلضاف نيملع نينبا فلخو نيناثلا

 ها5١١٠ - .. يناليكلا نيدلا يفص - 5:

 يف عرب :[لاق نا ىلإ] بيرالا بيدالا بيبطلا يعملالا :جوخ خيشلا

 راص ىتح بطلاب لغتشاو ةيبرعلا معو قطنملا يف ننفتو ؛ةيعرشلا مولعلا

 ريثك هنع ىورو « موهفملاو قوطنملا ِق - عربو « مولع ةدع يكملا فورلا

 ايسال ةديفم اهنف يف ةديدع تافلؤم هلو :[لاق مث] .ديناسالا نم

 هلعجو انسح اديفم احرش ضدرافلا نبال ةيرمخلا ةديصقلا حرشو « بطلا

 ةزاجإ هيلع هزاجاو .'''يف يلا نب نسح فيرشلا نيمرحلا ناطلس مساب

 ةافو دعب درفناو هه١3 ةنس هيبال اكراشم مكحلا يلو يناثلا ين يبا نب نسح فيرشلا )١(

 .ها١٠١١١ ةنس هتافو نيح ىلا رمتساو هو٠9 ةنس نم هدلاو

 نيا



 ءماتلا عفنلا ىلع اهقم لزي ملو هريغو بطلا يف ةعامج هب عفتناو ةميظع

 ةتس ه١١٠١ ةنس ةالعملب نفدو ةكمب ينوتف ءماحلا ىعاد هاعد ىتح

 ام وحنب ةصالخلا يف ىحلا همججرتو .راصتخاب ىهتنا .فلالا دعب رثع

 و .ررحبلف فلالا دعب رشع ةتس يف تناك هتافو نإ :لاقو ركذ

 ءاحرطلا ضعب ةزانج هيلع نم هنا اهنم بئارغ بطلا يف هنع ىكحيو
 فنأ يف ةخفن اًئيش نيراطعلا ضعب ناكد نم ذخاو هب اعدف . ءارقفلا

 ضعب هلأسو كلذ نم سانلا بجعتف ءةدم شاعو سلجف حيرطلا

 نأ اهنمو يح هنا تملعف ةفقاو همادقأ تيأر لاقف كلذ نع هباحصأ

 ءارقفلا ضعب لسرا هغلب (لف هيلع مكتيو هيف نعطي ناك راجتلا ضعب

 زجعو «هنطب خفتنا رجاتلا همش الف ةبيط ةحئار هل تابن نم نصغب

 هيلا لسراو ةمجرتلا بحاص ىلإ رطضاف هجالع نع نودوجوملا ءابطالا

 ضعب نأ اهنمو ءهب امم يفوعف تابنلا كلذ نم افوفس هاطعاف هفطعتساو

 لمعي نأ نيدلا يفص رمأف ةلع هتباصا يمن يلا نب نسمح فيرشلا دالوأ

 ضعب ةلعلا كلت تياصاو ,ةلعلا تلازف هل لعفف ربنعلا نم ةيفوك هل

 ةلع سيلا هل ليقف يفوعف .رقبلا عفض نع ةيفوك هل لعفف ةيعرلا
 ةحئارلا ىلع شن فيرشلا دلو نكلو معن لاقف ؟ةدحاو نيلجرلا

 انيوادف هسكعب رخآلاو ءهتلع تدازل عفضلا نم هل تلمع ولف «ةبيطلا

 ىنحنملا ىلا ولو ةكم نم جرخي نا ضرم نم رمأي ناكو هبساني امب الك
 اذهو ءهدسفت تاعولابلا ةحئار نكل لادتعالا ةياغ .ف ةكم ءاوه نال

 يف ةبوجعا ناك دقف ةلمجلابو ضرم هب نم هنكسي بصحلاب اتيب ىنب
 سوماقلا يف وه (ىك عفضلاو ىهتنا ايندلا بيجاعا نمو مهفلاو ءاكذلا
 ا"!(ليفلا وجن)

 .؟64/؟ :رثالا ةصالغ )١(

 لو



 هو50 - .. ةريهظ نبا نيدلا حالص - ٠م

 يضاق « يكملا . يعفاشلا ةريهظ نب دوعسلا يبا نبنيدلا حالص يضاقلا

 لضافالا .ءمارحلا هللا دلب ءالع دحأ ناك .ةيمحلا ةكمب ةيعفاشلا

 هنأ تامحرلا ليزنت بحاص ركذ :لئاضفلاو رخافملا تاتثال نيعماجلا

 ىهتنا ةالعملا يف نفدو ةئاعستو نيرشعو عبس ةنس لوأ ةفرشملا ةكمب يفوت

 .هلثل ةيلعلا ممهلا ومستو هلبنب دهشي غيلب رعش هلو

 هوم. - .. يشرقلا نيدلا حالص - 5

 ءاحطبلا رعاش ماعلا . يكملا يعفاشلا . يمشاملا يشرقلا نيدلا حالص

 خيشلل اريثك ذملت اهئابدأو ةفرشملا ةكم ءالضف نم ناك .ءارغلا ةكمب

 يف يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا ىلع ًارقو ءرجح نب دمحا نيدلا باهش

 ابأ فيرشلا حدمو ةيرعشلا تكنلاب علوتو رعشلا يف عربو «ةديدع نونف
 طخلا بتكو ةبقث ديسلاب صتخاو نسح ديسلا انالوم هدلوو « ين

 لمعو بدالاو لضفلاب رهتشاو سوماقلا ةباتكب درفناو ا"!بوسنملا

 ثلاث نينثالا موي يف ةكمب اماع نيسمخ وحن نع تامو « ةفيطللا خيراوتلا

 .نيتنبو ًادلو فلخو ةئاعستو نينام ةنس لوالا عيبر رهش رشع

 ها5١؟85-- .. ةيطع نب حالص - ؟*ا0

 ذخأف مولعلا بلط يف عرشو اهب أشنو ةفرشملا ةكمب دلو .مارحلا دجسماب

 [بر] دبع رمع هللب فراعلا خيشلا «ماركلا دجامالا اهلضافأ نع

 .ةدعاق وذ بوسنملا طخلا )١(

 فق



 لضفلا يف مدقتو لبنف اهريغو يميجع ظيفحلا دبع خيشلاو لوسرلا
 هررق يفنحلا ماقمب اماما احلاص الضاف املاع ناكو مارحلا دجسملاب سردف

 فظوت نم لوا اهو اماماو ابيطخ ناك هناف 'اهتجرت ةمدقتملا ةدومح

 لسن نم ةكمب نالا ندوجوملا ةيطع تيبو ةفيظولا هذهب مهتيب نم ةكمب

 غئاص هتفرحو مجرتملا ةيرذ دحا دنع ةروكذملا ةمامالا ةفيظوو نيذه

 .هللا همحر ةالعملب نفدو فلاو نيتئامو نينامو تس ةنس يف مجرتملا يفوت

 ها؟80 - .. يدنهلا هللا عنص - "8م

 نم مدق ءهيقفلا «مارحلا هللا دلب ليزن ءيفنحلا يدنملا هللا عنص

 دجسملاب سردي ثكمف ةكمب ةرواجملا هل نعف هللا تيب جح دصقل هدالب
 ةدابعلل ايلختم ةريثك مولع يف اننفتم الضاف ناكو ةديدع نينس مارحلا
 نيثالثو عبس ةنس يف ةكمب يفوت .ةدافالا ىلع ابظاوم ءهالوم ةعاطو

 .هللا همحر فلاو نينئامو

 ءاطلا فرح

 ها؟ا. - .. يروركتلا رهاط - "و

 ناك :مارحلا دجسملاب سردملا «ىكلاملا ىسابعلا يروركتلا رهاط

 بصنملا ىلع اهب ةرواجلا راتخاو ءةكم مدق مث كلملل هدلبب اريزو
 لضافألا اهخياشم دي ىلع مولعلا لمكأو ءراخفلاو ددوسلاو :روكذملا
 ناكو يطايمدلا ةمالعلاو «يقوزرملا دمحا ديسلا ةمالعلا ةيكلاملا يتفمك

 خيشلا دافأ اهيلع اصيرح .ةدابعلل ًامزالم ءراقوو ةبيهو حالص اذ

 .١ال9 مقر هتمجرت 0(
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 نيتئامو نيعبس ه07١. ةنس ةكمب يفوت :هنأب هخيرات يف يوارضحلا

 . ىهتنا هالعملاب نفدو فلأو

 ها١؟8١ - .. لبتئس رهاط - ؟.

 ىلع مولعلا أرقو ءابب أشنو .هفالسأك ةمركملا ةكمب دلو .ةمالعلا :ىفنحلا

 ريظن هل نكي مو :هيلع هذخا رثكأو هدلاو مهنم ماظعلا خياشملا نم ةلح

 هتيص دعبو .هركذ راطو ءهناوأو هرصعو هنامز يف ةكمب هقفلا مع يف

 خياشم هدي ىلع جرخت ىتح .دابعلا عفن يف ةياغلا غلبو دافأو سردو
 ديسلا ةمالعلاو لوسرلا [بر] دبع نب رمع خيشلا زاجحلا دنسمك :ةلجأ
 ؛يميجع ظيفحلا دبع خيشلا يضاقلا ةكم يتفم ةمالعلاو . ينغريم نيساي

 ةينام ه8١١١ ةنس يف لجو زع هللا هافوت نأ ىلإ هبأد ةدافإلا لزت مو

 نسحملا دبعو باهولا دبع اه نينبا فلخو ةكمب فلأو نيتئامو رثع

 اتنب بقعأو .فلأو نينئامو نيتسو مست ةنس ةكمب تاف لوألا امأ

 ىورو ءاهقع اهب تامو دنهلا ىلإ رفاسف يناثلا امأآو . بقع ريغ نم تتام

 مل مجرتملا نا لصاحلاو هدلاوب اكربت دنملا ءالع لضافأ نم ريثك هنع

 ؛ ةالعملاب نفدو « هئابرقا لسن نودوجوملا لبنس تيبو .نآلا لسن هل نكي

 ةموظنملا حرش ةيسدقلا ةحفنلا :اهنم ةديفم تاقيلعتو ةديدع فيلآت هلو

 ةريهش ىواتفو ءراتخلا ردلا كسانم ةيشاح راصبألا ءايضو ةيفسنلا

 داشر,الا نتم ىلع حرشو .زاجحلاب لوعملا اهيلع ةليلج ةيلمنسلا يواتفلاب
 حتفلا باتك ىلع ةيشاحو .داوجلا حتف هامس يفنحلا نيدلا لمكا خيشلل

 رصتخمو ينغريملا بوجحملا هللا دبع ديسلل نيدلا ضئارف حرش نيبملا

 .«يروشنشلا حرش ىلع ةيشاحو :يميجع نسح حخيشلل نوحشملا كلفلا
 ردلا نم موصلاو عويبلا يباتك ىلع تاقيلعتو ؛حاصفإلا ىلع حرشو

 .حاكنلا دوقع طورش يف حاضولا دقعلا ةلاسر اهنم لئاسرو :راتحلا
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 :مارحلا دجسملاب ءاسنلا فلخ لاجرلا ضعب ةالص مح يف ماتلا لوقلاو
 يرابلا نيبملا ةحنمو ءلاوش لاله يف ضوخلا نع لادجلاو عازنلا عطقو

 نم لاجرلل هسبل لحي اهف ريدقلا ةمعنو ء«يراحلا ءاملاب نيميلا ةلئسم

 لعفلا يف ىبتجلا لوقلاو «ةيعرشلا شورألا يف ةيولعلا شورعلاو «ريرحلا
 ىلع فاقيرالاو .قوبسملا هيضقي اهف قوشلا ةهزنو ءابرلا نم صلخلا
 بجاو ةحنمو حدافلا لاكشألا ىلع حضافلا هيبنتلاو «فاقوألا ةصيوع

 يف يدتهملا ليلدو .دوجسلاو عوكرلا يف ماماالا ةقباسم مح يف دوجولا

 مامإلل لحي نميف ريرقتلا سئافنو قاتشملا ةهزنو .يدتبملل ثحبلا باد
 الملل كسانملا يف بابللا بل ىلع حرشو «ريزعتلاو صاصقلا قيرطب هلتق

 لّصف نم ةفرع ىلإ هجوتي مث :نتاملا لوق ىلإ هيف لصو .كىراقلا ىلع

 هذيملت هلاكإ يف عرش مث . هللا ةمحر ىلإ هجوتو هلمكي ملو تامو مارحألا

 ملو ينوتو ءريغلا نع جحلا باب ىلإ لصوو ؛يميجع ظيفحلا دبع خيشلا

 ةكم يف كلذو ةنسلا عيمج يف لاوزلا يف هب فرعي ًاطباض مظن دقو همتي
 :اذه وهو ةفرعو فئاطلاك اهوحنو

 ناطرّسلاو ءازوجلا ف يفلا

 روُلاو دسأ يف م و

 ةلبّسلاو لَّمَح يف هل ْلّمجاو
 نازيملاو توحلا يف ادغ دقو

 يلاّدلا كاذك برقع 2يفو

 يدجلاو اضيا سوق حربل وهو
 ةفرشملا ةكم يف هب ىنعأ
 رصعلل ٌةماق هيلع دز

 ناسنإلا مّدق عبر طبضلاب

 يرخف اي لقو هظفحاف ريغ ال

 هلمحت رذاحو نينثا عم ًافصن

 ٍناَّشلا اَذ اي ُفصنو ةعبرا
 يلاَوَتلا ىلع مادقأ ٌةنس
 يدتمن اذه مادقأ ةعبس

 هفرعو بففئاطك اهوحنو

 رصعلا مامإل نيتماق وأ
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 ه/م9١ - ال50 ىثرقلا ةريهظ - "ع١

 يكملا ؛« يشرقلا ةريهظ نب ةيطع نب دمحا نب ىلع نب نيسح نب ةريهظ
 يف ةياهنلا اهنم غلبو مولعلا ىوح ءانقتم اماع اثدحم ناك .يفنحل

 زعلا نم عمسو ةئاعبسو نيعبرأو سمح ةنس ةكمب دلو « موهفملاو قوطنل

 مهنم ظافحلا هنم عمسو ثدحو ءاهريغو يلبنحلا قفوملاو ةعامج نب

 ءوضلا يف اذك ةئامناٌمثو رشع ةعست ةنس رفص يف تامو رجح نبا ظفاحل
 ."ايواخسلل همالل

 نيعلا فرح
 ها5١١*»# .٠.- نيدلا لامج دمح نب فراع - ؟؟

 يقيدصلا يلع يتفملا لاخ يكملا :يفنحلا نيدلا لامج دمج نب فراع
 خيشلا مزالو ؛خياشملا نم ةلج ىلع ةكمب أرق .ثدحلا هيقفلا : يكملا
 «نونفلا نم اهريغو هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا هنع ذخأف يميحجعلا نسح

 :ميلعتلا ةدوج يف ةياغ ناكو .«سيردتلاو ءارقإلل ردصتو هنع ىورو

 عم «؛بهذملا عورفو ثيدحلا ىلع ريبك عالطا هل ناكو «مهفتلا نسحو

 : رعاشلا لوق هيلع قبطني لوصألا ناقتإ

 فِراَمب ينبّقل تدلو مويف ايِاَرَللا ف يدلاو سيفت
 ءانبا سابع خيشلاو ءدمم خيشلاو ءرهاط ةمالعلا هنع ىورو رّمعو

 ةكمب نيدوجوملا لامج تيب دج وهو .مهريغو لبنس ديعس دمحم خيشلا

 . ١6 : عماللا ءوضلا 0(

 نيك



 ملع تيب ةكمب مهتيبو ءمهنم نكي مل لامج خيشلا ءالعلا خيشو ءنآلا
 ِق ةكمب يفوت ع مهنم دلاولا قىديس ةدلاوو 3 يفنحلا ماقمي ةمامإو لضفو

 . هللا همر ةالعملاب نفدو فلأو ةئامو نيئسو ثالث ةنس

 ها8.0- 1١١5١ قيدص نب سابع - ؟ع*

 رسفملا « يكملا يفنحلا ؛قيدص نب دم نب سابع نب رفعج نب سابع
 (ك فلأو نينئامو نيعبرأو ىدحا ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو .هيقفلا

 ماعلا همع ىلع مظعلا نآرقلا ظفح هنأب اضيا يندافأو «كلذب وه ينربخا

 نوتملا نم هريغو زنكلا نتم ظفحو «ىيحي خيشلا هبلقب ريصبلا لضافلا

 ىلع هقفلا يف أرقو بأدو دهتجاو دجف معلاب لغتشا مث .هيلع اهعمسو

 دمحا ديسلا مزال مث ؛ةبيط ليلخ خيشلا ىلع وحنلا يف ارقو هدلاو

 قطنملاو نايبلاو يناعملو وحنلا يف هيلع أرقف .ةمات ةمزالم نالحد

 أرقو ءاهمنأب ةتسلا بتكلا هنم عمس دقو «ثيدحلاو ريسفتلاو ضئارفلاو
 سرد رضحو «لاك قيدص خيشلا ىلع هقفتو اهريغو نيلصألا يف هيلع
 هخياشم هل نذأ لضفو عرب الو .هقفلا يف يبتكلا نيسح دمحم ديسلا

 ةنس يف كلذ ءادتبا ناكو سردو «مارحلا دجسملاب هل سلجف سيردتلاب

 فاوطلا ريثك ناكو مهتايورم رئاسب هوزاجأو .فلأو نيتئامو نيتسو عست

 اياضقلا لصفب الغتشم داروالاو بازحالاو مظعلا نارقلل ةوالتلاو

 يتفم ىلع نوع فيرشلا اهفيرشو ةكم ريمأ بضغ نيحو ءماكحألاو
 « ءاتفإلا بصنم نم هلزعو «جارس نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا فانحألا

 خيشلا «دلاولل روكذملا فيرشلا لسرا نا دعب كلذو ءايتفم مجرتملا ماقا

 ناكو هلبقي مف «هيلع هضرعو هيدل نيبرقملا هتاسلج دحا ؛يدرك حلاص
 مث نيتنسلا وحن هيف ثكمو .فلألاو ةئامثالثلا دعب رشع ةنس دعب كلذ

 نوكي نا طرش ىلع ايتفم هللا دبع خيشلا هنبإ هيلإ راشملا فيرشلا ماقا
 ردصي ال ةلئسالا تعفر اذا ناكف ءدلاولا يديسو هدلاو كلذ يف عجرملا
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 اه مزاللا باوجلا يطعي مث ءاهيلع اهعالطا دعب الإ اهيلع باوجلا
 فلألاو ةتامثالثلا دعب نيرشعلا ماع يف مجرتملا ىلع تعمس دق تنكو

 رئاسب ينزاجأو ثيدحلا لئاوأ يف ينولجعلا ليعمسا خيشلا ةمالعلا ةلاسر
 ثلاثلا ةعمجلا موي نم ةنماثلا ةعاسلا يف ةفرشملا ةكمب يفوت .هتايورم

 ةالعملاب نفدو ءافلاو ةئامالثو نيرشع ةنس لوالا عيبر رهش نم نيرشع

 خيشلا الإ هدلاو ةداج ىلع يشم دحا نكي ملو ء ىفطصمو : حلاصو يلع

 سورد رضحيو الوا معلا بلطي روكذملا ىلع دمحم ناكو ءروكذملا هللا دبع

 ها0#١ - ١؟80 يكلاملا سابع - ؟::

 بيطخلا يكملا ؛ يكلالا سابع نب زيزعلا دبع نب سابع ديسلا

 نينامثو سمح ةنس ةفرشلا ةكمب دلو .مارحلا دجسملاب سردملاو مامإلاو

 امامإ هب ىلصو ديوجتلاب ديجما نارقلا ظفحو اهب أشنو . فلأو نينئامو

 ليصحت بلط يف دجو :مارحلا دجسملاب ؛ يكلاملا ماقملاب ارارم حيوارتلاب

 خيشلا ةيكلاملا يتفم مزالف مالعالا ءالعلا نم ةعامج نع ذخأف مولعلا

 نوتملا نم ًاريثك ظفحو ,لوقنملاو لوقعملا يف نونف ةدع هيلع أرقف دباع
 :يعفاشلا طايخ فسوي نب دمج خيشلا اضيا مزالو هقفلا يف جرخت هبو

 نايبو يناعمو ًاريسفتو اقطنمو اوحن ىتش مولع يف بتك ةلمج هيلع أرقو

 يركب ديسلا انخيش ىلع أرقو .كلذ ريغو اباسححو اكلفو هقف لوصأو

 يماشلا رمع ديسلا ىلعو ءاطش رمع ديسلا هيخأ ىلعو « يعفاشلا اطش

 «مارحلا دجسملاب سردو رهمو عربو مهب عفتناو مهريغ ىلعو  يعفاشلا

 راصو بطخو ةماماالاو ةباطخلا هيلإ تلقتنا هدلاو يفوت الو رثنو مظنو

 فيرشلا ةفرشملا ةكم ريما فرط نم فراعملا ةرئاد سلجمب اوضع
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 ."'ىلع نب نيسحلا

 اها.ملع - ٠.6 اجراب عماجلا دبع - 060

 لاق .ةمركملا ةكم ليزن ؛« يمرضحلا اجراب ركب يبأ نب عماجلا دبع
 ا"!ناويسب دلو ؛لماكلا فراعلا ؛لضافلا وه :هتمجرت يف جوخ خيشلا

 .ةيبرت نسحا هابرو هنع ذخاو ءاجراب نمحرلا دبع هلاخ مزالو اشن ابو

 ,مهريغو نييسورديعلا ةداسلا رباكألا نم اهب نمع ذخأو ميرت ىلإ لحرو
 هسورد يف يداحلا نب دمحا ديسلا مزالو اهب ماقأو .ةكم ىلإ لحترا من
 دبع خيشلا مزالو .ركذلا هنقلو .ةقرخلا هسبلاو يولع نب دمخ ديسلاو

 سورد مزال مث يفئاطلا دمخ خيشلاو ةيهقفلا هسورد يف يمزمزلا زيزعلا

 ىلإ نيدفاولا نع ذخأو .اهريغو الوصأو ًاهقفو ًاثيدح يلبابلا دمع انخيش
 نمع ذخأو ارارم هلك ينلا [دجسم] رازو ةكمو رصم لهأ نم ةكم

 نم ةيعرشلا فئاظولاو تادابعلا ىلع امزالم ناكو لضافالا نم ةنيدملاب
 ةياغ يف ناكو ءلاح لك يف هللا ركذو مايقلاو مايصلاو .ةعاجلاو عمجلا

 ةكمب يفوت نا ىلإ ض رم لاح ىلع لزي مو .فشقتلاو دهزلاو عرولا نم
 ريثك ماع هتزانج رضحو فلاو نينامثو نينثا ه١8١٠١ ةنس ةفرثملا

 . ةكيبشلاب نفدو

 اها١٠٠ ام - ٠.6 يفونملا داوجلا دبع - "غ5

 نسح .ًابيدأ الضاف ناك يعذوللا بيدألا :لاقف رثألا ةصالخ يف يجحلا

 نم مولعم ضعب قزرو «ةسردم اهب لوو « اهئالع نع ةكمب ذخأ ؛ ةركاذملا

 .ها١١ا. ماع دلو #١1 ص (مجارتو ريس) يف )١(
 .تومرضح يف ةفورعم ةدلب (نويس) يهو لصألا يف اذكه ((

 0 رثألا ةصالخ (©)

 فرح



 ماقأو ءرصم ىلإ لحرو كلذ نم هوعنمو :ةعامج هيلع بصعتف  مورلا

 ملو قياضتف «ىنغو ةورث هرما أدبم يف هل ناكو ءايح هوبا ناكو اهب

 اعجر مث اذه هدلو هبحصف مورلا ىلإ رفاس نا ا"! نود  رارق رصمب هل رقي

 فيرشلا دنع مدقتف يكملا مرحلاب قحل مث هلاح ردكتف ماشلاب هدلاو تاف

 اهنم فيلات هل نإ :هزتنملا يف يمويفلا ربلا دبع ركذو «ةيلاع ةبتر غلبو
 تناكو «قئاف رعش هلو «ةريثك هتآشنمو هتاريرحتو «ةيمورجألا ىلع حرش

 ةيرت برقب نفدو فئاطلاب فلأو نيتسو نامت ةنس لاوش سماخ هتافو

 .هنع هللا يضر سابع نبأ

 ها510١١ - .. ىميجع ظيفحلا دبع - 50

 دنسم « ءاقبلا يلا نبا دمه نب شيورد ظيفحلا دبع نب يتفملا يضاقلا

 دجسملاب : سردملا بيطخلا :مامرالا ؛ يكملا يفنحلا : يميجع نسح زاجحلا

 :مالسإلا خياشم مالعألا ءالعلا نم اهب نمع ذخأو ةكمب دلو .مارحلا
 خيشلا ةماهفلاو ؛ يعلقلا كلملا دبع خيشلا يقفملا ةمالعلاك مانالا ةاده

 ةمالعلاك اهيلإ نيدراولا نم ريثك نع ذخأو جرخت ابو «لبينس رهاطظ

 ةباين دلقت .هوزاجا مهلكو مهريغو «يناونشلا دمحخ خيشلاو ريدردلا دمحا

 ةكمب ايضاق يلو مث فلأو نينئامو نيرشعو ىدحا ةنس يف اهب ءاضقلا

 امايق اهب ماقف ءاتفرالا دلقتو ءانسح اريس اهب راسو اهنوئشب ماقف
 الجر ناب دلاولا يديس يتربخا اققدم اعراب اققحم املع ناكو . انسحتسم

 لبق ءام ينقست مل نإ :ةالصلا ةدصاق ةداجسلا ىلع يهو هتجوزل لاق

 لجرلا بهذ كلذ دعبف . ءاملا هقست لو تلصف .«قلاط تنأف يلصت نأ

 ءهنم عقو ام ىلع امدنتم راصو ءةيضقلاب هربخأو مجرتملا ىلإ روكذملا

 تراصف يئضوت لاقف خيشلا ىلإ اهب يقأف اهب يننتأ :مجرتملا لاقف

 .مورلا ىلإ رفاس نأ ىلإ دصقلا لعلو اذك )١(
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 هعم ةالصلا حصت ال ثيحب هنسحت ملف اهئوضو ىلإ رظني خيشلاو « أضونت
 نال .كيلع قلطت ملو كتجوز ذخ :اهجوزل لاقف ءءاسنلا بلاغ ةداعك

 مل هذهو .ةلماكلا ةحيحصلا ةالصلا ىلإ فرصنت تقلطا اذإ ةالصلا

 هنأب ًاضيا ينربخأو هللا هحر ههقفت نم اذهف «كيلع قلطت ملف اهتالص حصت
 مهلكف مهنع ةكم ءالع عيمج اهبحاص لأسف «ىوتفلا ةعقاو ةلأسم تثدح

 مهغلبف ءهيف مهفلاخ هنإف ء مجرتملا ادع ام اهيلع دحاو باوج ىلع اوقفتا
 نم وه :لاقو ثدحت باعشلا دمع خيشلا وهو مهضعب نا ىتح اوبضغف

 اهيصوصخ يف اركاذتو .هب روكذملا عمتجا املو ءفرعت فلاخ ليبق
 عنقف «هلاق ام ديؤي اب بهذملا بتك يف صنلا ديفي ام ىلع هعلطأف

 اولاقو ءاضيا اوعنق كلذب ةعاجلا يقاب ربخأ املو .قحلا ىلإ عجرو

 هب يندافا ام ىهتنا .لضفلاب هل اونعذاو .ةضيرف قحلا ىلإ عوجرلا

 ةالصلا دوجس يف وهو يفوت هناب دلاولا يديس يبربخاو دلاولا يديس

 رهش نم نينثا يف هتافو تناكو ايضاق كاذ ذا ناكو ءةيعرشلا ةمكحلاب

 نفدو ءةكمب فلأو نيتئامو نيعبرأو تس اها15١١ ةنس لوألا عيبر

 ةمركملا ةكم يتفم هرضح نم ةلمج نمو :لضافألا هلسغ رضحو «ةالعملاب
 ةفينح يلأ عم هقفلا نفد لاقو . ىكبو هلبقف « ينغريم هللا دبع ديسلا
 ِق ةريبك يواتف هلو .ههقف ةدشل كلذب هنامز يف بقلي ناكو ء.ريغصلا

 يف ةلاسرو ءريرحلا فاحللا ىلع دسوتلا زاوج يف ةلاسرو ء.مخض دلحب
 دمش ةمالعلا اهيلع هل ظرق دق هريغل ةراختسالا ناسنالا لعف زاوج

 : يتيبلا ىلع ديسلا بيبحلاو «ينانبلا دم خيشلا ةمالعلاو سير حلاص

 : ينغريم هللا دبع ديسلا يتفملاك لضافألا نم ريثك مجرتملا نع ذخأو

 فراعلا ةمالعلاو ءنذؤم ىيحي ديسلا ةمالعلاو ءجارس هللا دبع خيشلاو

 قلخ نيدفاولا نم هنع ذخأو مهريغو «نييكملا يسونسلا دم خيشلا هللاب

 ىلإ ةباطخو ةمامإو لضفو مع تيب ةكمب يميجعلا تيبو ءنوصحي ال

 .اذه اننامز

 ضرب



 .. - ها١؟0*؟ يدابا هلالا قحلا دبع - ؟م

 انخيش «مارحلا دلبلا ليزن « ىفنحلا ''يدابا هلالا يدنهلا قحلا دبع

 هتلأس .ىوقتلل مزالملا «لمعلاو ملعلا نيب عماجلا رشفملا ثدحلا مامإلا
 نيتنثا ةنس نابعش يف دلو هناب ىندافاف هتدالو نع ىلاعت هللا همحر

 يبأ انديس ىلإ لصتي هبسن نإو «دابأ هلا هدلبب «فلأو نيتئامو نيسمخو
 وهو هدودج نم ٌدَج كلذب ربخا (ك ءهنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب

 نع مولع ةدع ذخأو ؛ مظعلا نآرقلا ظفحو اهب أشنو .هللا بيبح خيشلا

 [دجسم] رازو ؛نيكسنلا يداو نيمرحلا ىلإ لحر مث ءاهلضافا
 مزالو :؛ةذتاسألاو ءالعلاو ةذباهجلا نع ذخأو اهب رواجو لَو ينلا

 ثيدحلا يف هيلع ًارقف يددجملا ينغلا دبع خيشلا ةمالعلا ثدحلا

 خيشلا ىلع أرقو :هتايورم رئاسب هزاجأو . مولعلا نم اهريغو ريسفتلاو

 يف يدنهلا نيدلا بطق خيشلا ىلع ًارقو ءيوبنلا دجسملاب فسوي نب يلع
 نع وهو . ةماع ةزاجاهزاجاو ةديدع تالسلسم هنع ىقلتو «هريغو ثيدحلا

 رمع ىلاعت هتلاب فراعلا خيشلا نع ريهشلا ثدحلا يولهدلا قاحسا خيشلا

 . يكملا يفنحلا لوسرلا [بر] دبع

 ها١؟؟5 - ١١806 يواجلا قحلا دبع - ؟:و

 طبس انبحاص ءابهذم يعفاشلا ادلوم ىكملا يواجلا قحلا دبع
 ةنس ةمظعملا ةكمب دلو .ةديدعلا فيناصتلا بحاص يوون خيشلا ةمالعلا

 ةنايصو فافعو حالص يف اهب أشنو ءابيرقت فلأو نيتئامو نيناثو سمخ

 يوون خيشلا هدج مزالو . خياشملا نم ريثك ىلع ملعلاب لغتشاو «ةنايدو

 .لصألاب ضايب (1)

 فض



 عفتناو جرخت هبو «ةعونتم ريثك نونف يف بتك ةدع هيلع ًارقو : روكذملا

 ناك دقلو .ةذمالتلا نم ريثك هب عفتناو ةريثكلا فيلأآتلا فلأو .هزاجأو

 ةيفلألاو ديزلا نتلو هديوحتب ديجي نآرقلل ًاظفاح «ةدابعلاو ةعاطلاو

 حرش ىلع هحرش الا هفيلآت نم ينرضحي مو :نوتملا نم ريثكو ةيبحرلاو

 هنا ىلع ؛ هتظرقف هعبط لبق هيلع ظيرقتلا ينم بلطو رشنو عبط دقو

 دا هيلع انفسا دقلو , ةالعملاب نفدو : فلأو ةكائلثو نيرشعو عبرا

 :مهناعأو .ىلاعت هللا مهربج اراغص ادالوا بقعو هللا هحر فسألا

 .اه رواجو ةفرثئملا ةكم ىلإ هدالب نم مدق هدلاوو

 هوا - .. يطابنسلا قحلا دبع - 0
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 ةمالعلا لاق , ىكملا ىعفاشلا ءيرهاقلا ىطابنسلا دم نب قحلا دبع
 ءاهقفلاو :نيثراولا ةئألاو «نيلماعلا ءالعلا دحا :هتمحرت يف يربطلا
 ًارارم رازو ًارارم ةكم رواجو [لاق نا ىلإ] نيدنللا

 هتلئاعو هدالوأب ةكم ىلإ داع مث ةرهاقلا ىلإ داع مث . تكي يلا[ دجسم]
 هب طبتغاو دالبلا هب تشعتناو نيمرحلا دحاب توميل .هدافحاو هبراقاو

 ىلع ناكو :[لاق نأ ىلإ] ةقبط دعب ةقبط هنع سانلا ذخأو ءدابعلا
 محلاو ةدابعلاك :ةديجلا تافصلاو .ةديمحلا لاصخلا نم ميظع بناج

 يف يفوت نا ىلإ .فلكتلا حرطو .فشقتلاو نطابلا ءافصو عضاوتلاو
 تيب نم ةكمب قبي مو ؛هللا همحر ةالعملب نفدو ه 5110 ةنس ناضمر رهش

 وهو «قحلا دبع نب يطابنسلا عيبر بيدالا خيشلا اندلاو الإ يطابنسلا
 ةمججرتلا بحاصو :لاكلاو لابقالاو نساحلاو فطللا يف همساك عيبر

 قيوبت



 مجرتمللو «نآلا هتيب نم دحا قبي مو تلق - ىهتنا - ىلعألا هدج

 .اهقيرط نم هيلإ لاصتالا رثكأو , يكملا رجح نب ةمالعلا باهشلاو

 شخب ديمحلا دبع - 0١

 ةكم مدقو ؛؟اهدلبب دلو : يفنح لا "!يدنملا شخب ديمحلا دبع

 ارقف «معلاب لغتشاو .ميركلا نارقلا ظفحو ءاهب أشنو اهنطوتو اريغص

 مزالو ءًاضيا كلفلا يف ةَّدَج ملاع يعفاشلا نيربصاب ىلع أرقو :كلذ

 : اهريغو كلفلاو ثيدحلا يف هيلع أرقف يفنحلا مثتحم نمحرلا دبع خيشلا

 ناكو «نوريثك هيف هيلع جرختو ءهب رهتشاو كلفلا ملع يف رهمو عربو
 ."!انآرقلا ةوالتل امزالم ادبعتم احلاص الضاف

 اها "١ «٠ _- ٠.١.8 يدنسلا ديمحل ا درع ا ؟م

 يقورافلا يكملا مث «يدنسلا مهاربإ نب هللا دبع نب ديمحلا دبع
 ملقالا ءدنسلا ضرا نم هلصا :جوخ خيشلا لاق .ةمركملا ةكم ليزن

 بحصو :؛ فيرشلا مرحلا ىلإ لحر مث ءريثك لضف ىلع هيف أشنو ءربهشلا
 رفاو ناكو .«لئامألا نم ةعامج نع ذخأو .لضافألا ءالعلا نم اريثك

 قالخالا يفوص ناكو ءعساش زعو عساو هاج ةكمب هل لصحو « حالصلا

 يف ةرشعلا نسح .هسبلمو هلكأم يف شيعلا نشخ .قايتشالاو فوخلا ريثك
 ه 1٠١5 ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت نا ىلإ ةكمب لزي ملو .هسلجمو هتولخ

 لم



 وحن هرمعو هيخا ربق بنجب ةالعملاب نفدو فلألا دعي ءاتلا ميدقتب عست

 اها05١١- ١١00 - سودرف ديمحلا دبع - «ه0“*

 ةكمب دلو . يكملا يفنحلا ينغلا دبع نب دمخ نب سودرف ديمحلا دبع

 :ديجملا نآرقلا أرقو اهب أشنو . فلأو نينئامو نيعبسو سم ةنس ةمظعملا

 ءدلاولا يديس مزالو ماظعلا اهخياشم ىلع دهتجاو دجو معلاب لغتشاو

 راتخلا ردلاو زنكلا ىلع ينيعلا أرقف هب عفتناو هقفلا يف هيلع جرختو

 حرشو .يومحلا ديسلا يشاوحب رئاظنلاو هابشالاو ءراتخلا در يشاوحب

 دمخ خيشلا ةيشاحو ءيراقلا ىلع الملا حرشب بابلا كسنمو .يعبلا

 «لبنس رهاط خيشلا يشاوحب راتخلا ردلا كسانمو يكملا بابحلا حلاص

 ةيجارسلا ضئارفلا يفو .هحرشو يواخسلا نتم باسحلا يف هيلع أرقو
 دمحا ديسلا ىلع ًأرقو :هريغو وحنلا يف هيلع أرقو «تاخسانملاو اهحرشو
 ريسفتلاو ثيدحلاو نيلصألاو نايبلاو يتاعملو قطنملاو وحنلا نالحد

 ينويسبلا دم خيشلا ىلعو «ساطعلا ملاس ديسلا ىلع أرقو .كلذ ريغو
 هحورشو قطنملا يف ملسلا نتمو ليقع نباو ينومشألاك بتك ةدع

 نم اضعب يبتكلا دمح ديسلا ىلع ارقو .فرصلاو ديحوتلاو هيشاوحو
 هقفلا يف لاملا تيب نيما دمحا خيشلا ىلع أرقو هريغ يفو راتخلا ردلا

 سيردتلاب هل اونذأو .هوزاجأو مهب عفتناو وحنلاو ضورعلا يفو اليلق

 ريغ فظوتو مهتايح يف دافاو ىتفاو سردف ءمارحلا دجسملاب هل ردصتو

 .ةكمب ةيريمالا ةعبطملاب اححصم ةرم

 .. - ها1؟الا/ سدق ديمحلا دبع - "4غ

 نب هللا دبع نب بيطخ رداقلا دبع نب ىلع نب سدق ديمحلا دبع

 معلا ذخأ ءرعاشلا بيدألا .ىعفاشلا ًادلوم ىكملا ءالصا يواجلا ةريج
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 نام وأ عبس ةنس يف ةفرشملا ةكمب هدلوم .هيف مزالو هيوذو هلهأ نع

 نآرقلا ظفحو أشن ابو .كلذب وه يندافأ اك .فلأو نيتئامو نيعبسو

 مسلا نتمو :«ةيسونسلاو ةيبحرلاو ةيفلألاو ةيمورجألاك نوتملا نم ًاريثكو

 «نالحد دمحا ديسلا نايعالا ءالعلا نم اهب نمع ذخاو ءاهريغو دبزلاو
 ةدع هيلع أرقو ءاطش يركب ديسلا هاخأ مزالو ءاطش ناثع ديسلاو

 هقفلا لوصأ يف يثبح نيسح ديسلا ىلع أرقو :مولع ةدع يف بتك
 تازاج,الا نم مهل ام رئاسب هوزاجأ مهلكو ؛فوصتلاو ريسفتلاو ثيدحلاو
 سردف «مارحلا دجسملابو هتيبب هل ىدصتف « سيردتلاب هل اونذاو «ةماعلا

 ءرصم ىلإ تالحر هنم ترركتو ءداجأو فنصو مولعلا ققحو ءدافأو

 لهأ نم ريثك هيلع ىنثأو ؛لضافألا نم رهزألا عماجلاب نمع ذخأو
 :اهنم «ةديفملا ةنسحلا ةديدعلا فيلاتلا فلاو مظنو رثنو «2لئاضفلا

 عبرا وحن ديحوتلا يف هدلاول ؛يدتبملا ةيافك حرش يدتهملا داشرا

 رون حرش يف عيفرلا دعسلا علاط ىمسي اهحرشو ةيعيدبو «سيرارك

 ديسلا هخيشل ةيهبلا رردلا نتم حرش ةينسلا راونالا باتكو « عيدبل

 يف ةذبنو .تادابعلا عبر هقفو «نيلصألا ىلع ىوتحم اطسش يركب

 ةردلا ىمست ةيزجرو «ةدشلا عفد :ىمسملا ةدربلا ريطشتو .فوصنتل

 ,ةنيكسلا بحاص ىلع ةالصلا اهيف نست يتلا عضاوملا يف ةنيمثل

 عولب عومجمو «ةيربلا ريخ ىلع ةالصلا يف ةيرضملا ريطشتو اهرصتخمو

 ىلع مكتلا يف ةلاسرو يوانملا جسن ىلع َهَتلَي يبنلا دلوم يف مارل
 لين ءاجرو ةروكذملا ةعبرالا نونفلا بساني امب ةرشعلا يدابملاو ةلمسبل

 ةينمألاو دعسلا غولبو «لوتبلا ءارهزلا انتديس حدم يف لوبقلاو داعسال

 يف ةيضولا رهاوجلا ةموظنمو .؛ةيقيدصلا ةأربملا نينمؤملا مأ حدم يف

 «ةيربلا ريخ ةرايز يف ةيسدقلا رئاخذلاو ء«ةيضرملا قالخألاو بادآلا

 سمشلا ءايضو «ةيمجعلاب مظعلا نآرقلا ريسفت يف ةيضرملا ةفحتلاو
 دلومو «ةيثالاو ةمدقتملا بونذلل ةيحاملا تانسحلا ةموظنم ىلع ةّيحاضلا

 ضرخي



 نتم ةممتم يف يفاكلا ليلجلا حتفو .يجنزربلا جيسن ىلع هتيم ينلا

 ةمالعلا ةجرت يف اطعلا زنكو .هتيشاحو «يفاوقلاو ضورعلا يف يفاكلا

 حرشت يتلا ةيعدألا يف رورسلاو حاجنلا زنكو ءاطش يركب ديسلا
 ."!ءاعلا روهش بلغا نم مايا ضعب يف ةيعدا يهو رودصلا

 اها١١مو - “.١ داعلا نب يحلا دبع - "6

 يىركعلا حالفلا وبا داعلا نباب فورعملا دمحم نب دمحا نب يحلا دبع

 بيدألا فنصملا ماملا ملاعلا "'انخيش :يبحلا لاق يلبنحلا يحلاصلا

 ةلخادمو ةركاذملا يف لوجتلا يف نأشلا بيجعلا يرابخألا « ةفرطلا

 نم ناكو نف لك نم دراوشلا دييقتو ةيملعلا نئازخلاب عتمتلاو نايعألا

 راثالاب ةطاحإ مهرزغاو ةرثاكتملا نونفلاب مهفرعأو .«سانلا بادا

 فيناصتلا نم هلو ءريرحتلاو ةباتكلا ىلع مهردقاو .ةلجاسم مهدوجأو

 خيراتلا هلو « ًاقينا اريرحت هررح ةلبانحلا هقف يف ىهتنملا نتم ىلع هحرش

 لئاسر كلذ ريغ هل ء.(بهذ نم رابخا يف بهذلا تارذش) هامس يذلا

 خيشلا مهلجأ نمو قشمدب خايشألا مالعا نع ذخا دق ناكو ؛تاريرحتو
 ردب نب دمه خيشلاو يلبنحلا يقابلا دبع خيشلاو بويا خيشلا ذاتسألا

 ةدم اهب ماقأو ةرهاقلا ىلإ لحر مث هوزاجأو يحلاصلا ينابلبلا نيدلا

 رونلاو «يحازملا ناطلس خيشلا نع اهب ذخأو اهئالع نع ذخألل ةليوط
 ىلإ عجر مث ءمهريغو يبويلقلا باهشلاو يلبابلا سمشلاو يسلماربشلا
 مدقو رصعلا ءانبا نم ريثك هب عفتناو «سيردتلاو ةدافإلا مزلو قشمد

 تاحفن :هتافلؤم نم ركذو .ه١١*4 يقوتو .ه٠48١١ ماع دلو :(مجارتو ريس) يف (1)
 ليهست ىلع تاراشإلا فئاطل :و .جارعملاو ءارسإلا ةصق يف جاهتبالاو لوبقلا
 .هقفلا لوصأ يف تاقرولا مظنل تاقرطلا

 .لوألا ءزجلا ةحتاف بهذلا تارذش ةمدقمو #:./؟ .رثألا ةصالخ (؟)
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 عست ةنس نم ةجحلا يذ نم رشع ةتس يف اهب تامو جحف جحلل ةكم

 ضعب طخب تأرق ينإف ةنس نيسمخو نام نع ةالعملاب نفدو فلأو نينامو
 فلأو نيثالثو نيثثا ةنس بجر نماث ءاعبرألا راهن هتدالو نا باحصالا

 هباتك يف يقشمدلا يبهذلا نمحرلا دبع غيلبلا بيدألا همحرتو ىهتنا

 بحاص هركذ اك ىهتنا ةغيلب ةمحرتب ةيكملا ةفحتلاو ةيكسملا ةحفنلا
 .ةلباولا بحسلا

 .. - ها6١١١ ملسأ نب نمحرلا دبع - 1

 خيشلا هل مجرت .يفنحلا يكملا ملسأ نب نمحرلا دبع ديسلا خيشلا

 ةنس دلو .اعرو اققحم انقتم املع ناك :لاقف هتعومجم ىف يدنسلا

 دمحأ خيشلا مهنم خياشم نع ىورو ءفلأو ةئامو رشع ةسمحم ه١

 . ىلبش خيشلاو سنوي خيشلاو .يرصبلا ماس نب هللا دبع خيشلاو . يلخنلا

 دبع خيشلاو ءيرصملا ديع خيشلاو ءريبكلا يدنسلا نسحلا يلا خيشلاو

 ناكو .ةافو ىلع هل فقأ مو .ىهتنا مهريغو : يفنحلا هيقفلا ميركلا

 ةبوجا ىلع هل تفقو دقلو ةلضعملا ةلئسالا يف هيلإ عجري هنمز يف اعجرم

 .هناش ولعو هلضفب دهشت

 اهها١١5١ - .. ةينتسج نمحرلا دبع - "هال

 ةينتسجب ريهشلا ديعس دم نب ركب يلا نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو
 ينتفلا .قوف ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو مجلا حتفب

 ىلع مولعلا أرق ءمارحلا دجسملاب سردملا ءيفنحلا يكملا مث ؛لصألا

 نييكملا بابحلا حلاص نب ىيحي خيشلاو .ينتفلا نمحرلا دبع خيشلا

 لغتشاو ةكمب دلو :هتمجرت يف يوارضحلا خيشلا لاق ء اهريغو نييفنحلا

 ركذ يف ريهشلا هخيرات هفيلات ةلمج نمف بتكلا فلأآو بجنف مولعلاب

 عضب ةنس يفوت .ةينتسج خيراتب فورعملا وهو اهئارمأو ةكم ثداوح

 فرك



 ٍ فلا باهولا دبع خيشلا ةطوحب ةالعملاب نفدو . فلأو نيتئامو ةرشع

 نوروهشم ةراجتلا مهتعنص اننامز يف لسن هل دجويو .ىهتنا .ريهشلا
 .ةلمهم الاد مجلا اولدب دق ةينتسد تيبب

 ها59١١- .. ريبكلا لامج نمحرلا دبع - ؟م

 ذيملت «لامح فراع ةمالعلا نبا نائع نب ريبكلا لامحح نمحرلا دبع

 دلو .مارحلا دجسملاب سردملاو مامإلا يكملا يفنحلا يميجع نسح خيشلا

 اهئالع نع مولعلا ىقلتو هدوجو مظعلا نآرقلا ظفحو أشن ابو ةكمب
 رهاط خيشلاو . يعلق كلملا دبع ةمالعلا اهيتفم مهنم :ماخفلا ءالجألا

 ؛ ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا يف ننفتو عربف .يسنوت دمحم ديسلاو «لبنس

 ,مالعألا نم ةعامج هب عفتناو دافأو ءمارحلا دجسملاب سّردو ردصتو

 عم مولعلا قئاقدل راضحتسالا ةوقو ءاكذلاو قذحلا يف ىهتنملا هيلإ ناكو

 ةرم يلو «فلكتلا حرط عم ءريرقتلا نّسَح .ةثاشبلاو هجولا ةقالط

 مدقتملا يكرت دمحا يدنفالا ةطساوب بلاغ فيرشلا ةدم يف ةدج ءاضق

 نيتئامو نيعبرأو عست ةنس يف ةكمب مجرتملا يفوت ءروكذملا فيرشلا دنع

 .ىلاعت هللا هحر همأل يدلاو دج وه يذلا .ناثع هنبا فلخو فلأو

 اها 589. 0-0 66م لاح نمحرلا دبع - "م8

 يكملا يفنحلا «لامجج نمحرلا دبع ةمالعلا نبا ناثع نب نمحرلا دبع
 ةذباهجلا نم هللا هحر ناك .هبقفلا ماعلا ءمارحلا دجسملاب سردملا

 ناكو .يدلاو لاخ وه .ةنيكس بحاص «نيقتملا ءالعلاو :نينقتملا

 يدج نع الوأ اهريغو ضئارفلاو هقفلا مع ىقلت دق ءاهيقف احلاص افيفع
 كلذك هقفلا يف ارقو «ةديدع نينس همزالو «دادرم هللا دبع خيشلا يبأل

 دمحأ ديسلا نع لوقعملا مولع رئاس ىقلتو ,فانحألا يتفم يبتكلا ىلع

 نم ةلمج نمو ءلضافألا ةكم نايعا نم ريثك همولعب عفتناو «نالحد
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 «لاملا تيب نيما دمحا خيشلاو ءدادرم ىلع دمع خيشلا هدي ىلع أرق

 ها 0 - “١١8 ناهد نمحرلا دبع -

 نب دمحا نب دعسا نب ناهد دمحا ةمالعلا موحرملا نبا نمحرلا دبع

 نب ناثع نب ينلا [بر] دبع نب نامع نب مهاربإ نب دمحا نب نيدلا جات
 ةكمب دلو .ةمالعلا ملاعلا . يكملا يفنحلا .ناهدلا ينلا [بر] دبع

 ةنايص ظفح يف أشن ابو .فلأو نيتئامو نينامو ثالث ةنس يف ةفرشملا

 حيوارتلا هب يلصو ءهدوجو ديجلا نآرقلا ظفحو ء.ةنايدو حالصو

 يف .هللا ةمحر خيشلا ىلع أرقف مولعلا بلط يف عرشو :مارحلا دجسماب
 نايبلاو يناعملو ثيدحلاو ريسفتلاو هلوصاو هقفلاو ديحوتلاو وحنلا
 يف يناتسغاد ديمحلا دبع سرد رضحو .كلذ ريغو باسحلاو ةسدنهلاو

 : ةريبك ةمزالم همزالو «يرواشبلا رون ةرضح خيشلا ىلع أرقو «يذمرتلا
 ةسدنهو اهقفو اًثيدحو اريسفتو اقطنمو اوحن بتك ةدع يف هسرد رضحو

 فوصتلاو قطنملا يف باون ليعامسا خيشلا ىلع أرقو :.كلذ ريغو
 .يلاقنبلا فسوي الم خيشلاو ءجارس نمحرلا دبع خيشلا ىلعو اهربغو

 ملع يف شخب ديمحلا دبع خيشلا ىلع ارقو ءريرضلا هللا دبع ظفاحو
 «نوريثك هب عفتناو ةدافإالاو سيردتلل ردصتو .قوفتو عربف « كلفلا

 عيل «روكذملا هللا ةمحر خيشلا ةسردمب فظوتو ءوفراع لضافأ هب حرختو

 هدي ىلع جتنو .مايق نسحأ ةفيظولاب ماقو ؛نينس اهيف ثبلف اهب ةبلطلا

 .فلوؤملا نمز يف يأ (0)
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 دجسملاب نيسردملا نيفظوملا ءالعلا ةلمج نم لعج مث ةذمالتلا نم ريثك

 هب سيردتلل ردصتف «نيسح فيرشلا ةكم ريمآ فرط نم مارحلا

 فئاظولا نم اهريغو ةيعرشلا ةمكحملاب يضاقلا ةباين هيلع تضرعو

 : حلاص وهو كلذ لبقي مف روكذملا فيرشلا فرط نم ةموكحلاب ةقلعتللا
 مهتطلاخم بغري ال سانلا نع درفنم .لومخو عضاوت بحاص نّيد

 يذ نم رشع يناثلا تبسلا ةليل يفوت ءرهام يكلف مولعلا نم علضتم
 باب دنع اهحبص هيلع يلصو فلأو ةئامالثو نيثالثو عبس ةنس ةدعقلا
 ناكو ملع ةبلط مهلك ةثالث ءانبا بقعو هللا همحر ةالعملب نفدو .ةبعكلا

 لبق هدواع هنا مث هنم يفشو نينس عبرا وحن نم جلافلا ءادب بيصا دق

 .هب تامو نيمويب هتوم

  - 0١يركب رايدلا نمحرلا دبع ..-١9؟١اه

 .ىفنحلا ءأشنملاو دلوملا ىكملا .لصألا يركب رايدلا نمحرلا دبع

 نم ةعامج نع ذخأو : دهتجاو دجو مولعلا بسك ىلع بكاو ةكمب دلو

 نسح نب نمحرلا دبع خيشلا :ةمالعلا مهنم .مهب عفتناو رصعلا ءالع

 ءدافأو ثدحو سردف ءداهتجا يف لزي مو , يماشلا يلع خيشلاو ينتفلا

 خيشلا ثدحلا هنع ذخأ نم ةلمج نمو ءدابعلا نم ريثك قلخ هب عفتناو

 افصتم لاز امو .ةنسلاو باتكلاب املع ناكو «يربزكلا نمحرلا دبع
 نيتئامو رشع عست ةنس ةكمب يفوتو «تاملا تقو ىلإ تافصلا نساحمب

 . فلأو

 ها١١؟498 - .. سيرلا نمحرلا دبع - 5

 مالسلا دبع نب ىلع نب دمحا خيشلا نب يعفاش دمحم نب نمحرلا دبع

 دبع ةمالعلا ةكمب ةيعفاشلا يتفم مهنم «نيدنسملا ةّئألاو نيلماعلا ءامعلا
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 ةماهفلاو «لبنس رهاط خيشلاو يئانولا يلع خيشلاو ؛لبنس لاله ينغلا

 «تاقثلا ءالجالا «يراصنالا فسوي خيشلاو « يتمحر لا ىفطصم خيشلا

 ينالفلا حلاص ةمالعلا ثدحلا نع ذخأو ءتايورملا نم مهل اب هوزاجاو

 ناكو ءهنع ىورو هزاجأو ءرمثلا فطق ىمسملا تبثلا بحاص .يرمعلا

 .ةدافإلاو ةعلاطملو سوردلا يف هتاقوأ افراص «ةريثك مولع يف اننفتم

 .هللا هحر ةالعملاب نفدو فلأو نيتئامو نيعبرأو نينثا ةنس يف ةكمب يفوت

 .. - ه١ جارس نمحرلا دبع -- 5

 اهرسفمو اهيعادو «ةيهبلا ةمركملا ةكم يتفم جارس نمحرلا دبع

 دبع نبا جارس هللا دبع خيشلا ءمهخيش نباو « اهئالع خيشو ءاهوارو
 ةدافإل نيردصتملا «ماظعلا خياشملا اهئالجا دحا يكملا يفنحلا «نمرلا
 عست ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو .مارحلا دجسملاب سيردتلاو ءاتفإلاو معلا

 اريثكو ديجملا نآرقلا ظفحو ءهطخب هتدجو اك فلأو نيتئامو نيعبرأو

 يف لزي ملو دهتجاو اهليصحتو مولعلا بسك ىلع بكأو :نوتملا نم

 راصو لوسلا ةياغ اهنم زاح ىتح لوصألاو عورفلا ليصحت يف داهتجا
 همولع يف نانفت هئارعشو هئابداو هئاهقفو ءرصعلا اذه ءاملع دحوا

 هبكنمب محازو هنارقا ىلع لضفلاب زيمتو هموظنمو هروثنم يف داجأو
 سردف مه. عفتناو نايعألا ءاملعلا رباكأ نع ذخأ .هنامز لهأ رودص

 نع مولعلل هذخأ رثكأو داجمألا ةبلطلا نم ةعامج هب جرختو دافأو ىتفأو
 هقفت هبو لاج خيشلا انالوم مارحلا هللا دلبب مالسإلا يتفم هدلاو ذيملت
 هللا ةحر خيشلا نعو نالحد دمحا ديسلا ةيعفاشلا ىتفم نع ذخأو

 اوهونو هيلع اونثأو .ةماعلاو ةصاخلا مهتايورم رئاسب هوزاجأو يدنمهلا
 ينالفلا حلاص خيشلا نع يوري وهو روكذملا هدلاو نم ةزاجإ هلو «هنأشب

 ةرايزل لامج هخيش هجوت الو هريغ نعو ءرمثلا فطق تبث بحاص

 نا ىلإ مايق نسحأ هب ماقف ىوتفلا بصنم يف هبانا هلم ينلا [دجس]

 يددرا



 بصنم هالو روكذملا هخيش تام الو ؛مارحلا دلبلا ىلإ هخيش لفق

 ىنثأو ةماقتسالا ةداج هيف كلسف .هللا دبع فيرشلا ةكم ريمأ . ءاتفالا

 هتيلوت ةدم يف دحأ نم العج ذخأ هنأل هيلع طبض امو سانلا هيلع

 ائيش اهنم ىنتقاو ءبتك ةدع هطخب خسنو :مال ةمول هللا يف هذخأت ال

 ىلع اعلطم هدعاوقو هماكحأب اريبخ هقفلاب افراع ناكو :ةيوق ةركاذمو

 هضماوغ فشكيو .هتكن مهفي ءاديرف هيف ناكف بدألا امأو ,هصوصن

 نم ناكو «ةريثك الج ءالعلا لاوحأو عئاقولاو رابخألا نم رضحتسيو
 تفرشت دقو «لضفلاو معلا ةباهم هيلع تمسلا نسح ءالبنلاو ءايكذألا

 عةمات ةقادص اهنيب تناكو دلاولا يديس ةطساوب اريثك هب عاتجالاب

 اذا هنا ىتح «لامج خيشلا ىلع بلطلا يف هكيرش ناكو .ةديكأ ةبحمو

 زيجتسا نأب العو لج ىإوملا ردقي م هنا ريغ .ةلئسألا ىلع ةبوجألا
 ."!هنم 00(

 ها65١٠ - ٠١١58 فاقسلا نمحرلا دبع - ؟<عغ

 دبع نب هشيرك دمح نب دمحا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ديسلا
 رهتشا :ةصالخلا يف يبحلا لاق فاقسلا نمحرلا دبع نب مهاربإ نب نمحرلا

 دلو .عرولا دباعلا دهازلا ءالجالا ءالعلا دحا .ةشيركب ىلعالا هدج

 نارقلا ظفحو ءاهب أشنو .ففلاو رشع ةعبرا ه4١١١٠١ ةنس يف ةكمب

 هب بدأتو « يكملا يرمبلا محرلا دبع نب رمع ديسلا هلاخ ىلع لغتشاو

 )١( ماع رصمب يفوت :".8 ص مجارتو ريس يف 1١١6ه.

 ."ه؟/؟ ج - رئآالا ةصالخغ (؟0)
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 ناكو ءهلاوحا يف هب ىدتقاو ءهسورد يف همزالو ءهرغص نم هبحصو

 سيردتلاو ءاتفءالا يف هل نذاو .هتايورب هزاجأو .هيلع ينثيو هبحب

 لوغشم لجر انأ) :لاقو ىبأف «سيردتلا ةفيظو نع هل لزني نأ دارأو

 «قيقد رظنو ماع عفن هل ناكو :هباحصأ نم ةعامج هب عفتناو (ةراجتلاب
 عم ريخلا ىلع ابظاوم «ةعاجلاو ةنسلا لهأ كلاسم كولس ىلع اصيرح
 ه0١٠1: ةنس يف هتافو تناكو لاهتكالا دح ىف وهو تامو .رهاب بدا

 ينب ةربقمب ةالعملاب نفدو .ةنس نوعبرا ذئموي هرمعو فلأو نيسمخو عبرأ

 . ىولع

 ه9ا!8 - .. ركيكس نمحرلا دبع - ؟6

 ,ةكمي دلو .بيبطلا « ملاعلا يكملا ركيكس نب دمحا نب نمح لا دبع

 يف قوفتو لبنف «خويشلا نع ذخأو ءملعلا بلط يف عرشف .اشن اهو
 يفو .ةفرشملا ةكمب هب رهتشا «بطلا ملع يف ىلوطلا ديلا هلو :ةريثك مولع

 ةئاعستو نيعبسو نامث ةنس ةجحلا يذ نم ةعمجلا موي يفو :يبطقلا خيرات

 نب دمحا نب نمحرلا دبع زاجحلا بيبط مكحلا ملاعلا خيشلا يفوت

 مرحلا خيش اهيف رضح «ةلفاح هتزانج تناكو :«نيدلو فلخو ءركيكس

 يف نفدو :نايعألا عيمجو :ىلاعت هللا هظفح يكلام نيسح ديسلا انالوم

 .ىهتنا ىلاعت هللا همحر ءهتيارد نسح سانلا دقفو :« ىصقألا بعشلا

 خر هاش نمحرلا دبع - 17
٠ 

 فراعلا «لصألا يماشلا يكملا يفنحلا «خر هاش دمحم نب نمحرلا دبع

 فلألا دعب دلو « ةريثكلا فيلآتلا بحاص ةمالعلا خيشلا نبا نيدلا هيجو

 وه ام عم ناكو :[لاق نأ ىلإ ] : ءالجأب عمتجاو هدلاو نع ذخأو ةكم
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 ."'ىهتنا يفوت نأ ىلإ ةدابعلا نم مدق ىلع لزي لو «سانلا نع اروتسم

 ينارهشلا نمحرلا دبع - "51
 نم ةيرق ىلإ ةبسن «ينارهشلا نيدلا باهش نب نسح نب نمحرلا دبع

 يناروكلا مههاربإ اللا خيشلا انخيش ونص وهو ةكم ليزن .داركألا دالب

 مث ءروكذملا هيخا ىلع لغتشاو ءهدلاو رجح يف اشنو ؛هدلبب دلو هيبال

 رضحو «ماشلاو رصم ىلإ لحرو .هريغو فيرش دم الملا انخيش ىلع
 يلاعثلا نيدلا باهش خيشلاك ءرهزألا عماجلا لها نم ةعامج سورد

 سورد مث :؛ يهكافلل ةممتملا حرش نم ابناج هيلع يتءارقب تعمسو «ةدم
 «فيرصتلا نف ىف تامدقم هيلع تارق دقو .ناهلس نبا دمخ خيشلا

 ًاديدش ءرقفلا نم هيلع وه ام عم سفنلا فيفع ناكو ؛هريغ يف هتركاذو

 قزري ملو ءلاجلا نب ىلع انخيش ةجوزب ًاريخأ جوزت ءاعرو ء«هنيد يف

 نسح خيشلل اياوزلا ايابخ نم ىهتنا هللا همحر ةكمب تام ىتح ادلو
)) 

 يربطلا دمحم نب نمحرلا دبع - 64

 ها.

 ينيسحلا يربطلا يطعملا دبع نب هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع
 ةنس مارحلا مرحم نم ةرشع يناث دحألا ةليل دلو .يكملا يمفاشلا
 ىلصو مظعلا نآرقلا ظفحو :هيوبأ رجح يف أشنو فلأو نينثاه
 ,«ضئارفلا يف ةمامإلا رشابو .مهاربإ ماقم يف ارارم حيوارتلا هب

 هل تراصو لمكو لضفو «هريغ ىلعو هدلاو ىلع معلا ليصحتب لغتشاو

 .هتافو ركذي مل (1)
 .هتافو ركذي مل (6)
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 عم ءافولا نسحو «.سفنلا ةمشحو ةريسلا نسح عم سانلا دنع ةهاجو

 هللا دبع خيشلا ىلع هرما لوأ يف أرق هنأب :هطخب يل بتكو :سانلا

 ضعب نالع نب دمحا خيشلا ىلعو ةممتملاو «نيترم «ةيمورجألا يخلبلا

 دلاخ خيشلا حرش ضعب ميحرلا دبع نب رمع ديسلا ىلعو ءرطقلا حرش

 ىلع ملعلاب لغتشا هناو «يلحملل جاهنلا حرث ضعبو ةيمورجألا ىلع
 نبال جاهنمل حرش ةفحتلاو جهنملا حرش ينو يلحملل جاهنملا حرش يف هدلاو
 ىلعو هزاجأف هزاجتسا هنأو . يحملل جاهنملا حرش يف يلبابلا ىلعو رجح

 مظن هلو .يربطلا ىهتنا يهكافلل ةممتملا حرش يف دوعسلا يبأ خيشلا

 (ك ينوتو ةيربلا ءابنا يف روكذملا يربطلا خيشلا همظن نم ركذ نسح
 لوألا عيبر رهش عسات ءاعبرألا موي سمشلا عولط لبق :جوخ خيشلا هلاق
 تناكو .ماقملاب رصعلا دعب هيلع ىلصو فلاو نيتسو ةثالث ه 1٠١7 ةنس

 .مهريغو رباكألا نم ةكم يف نم اهرضح ةلفاح ةزانج هل

 ه005-.. يربطلا ىلع نب نمحرلا دبع - 4

 نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ
 عبسل ءاثالثلا موي يف يفوت ..نيمرحلا يضاق . يكملا يربطلا ..ينابيشلا

 هدافأ اك ةتامسمحخو نيسمخو عبرأ ه 0014 ةنس لوألا عيبر رهش نم نيقب

 ءاضقلا ةفيظو ىقلت .هركذ مدقتملا مهاربإ يضاقلا وخا وهو دهف نا

 .دمحا نيدلا زع لضافلا هنبا اهالوت هتومب مث .هدعب ةكمب

 اها. - 5١من يميجع نمحرلا دبع - ٠

 يلع نب نسح نب دم نب يلع نب دمخ نب نسح نب نمحرلا دبع
 دلو .مارحلا دجسملاب سردملا ؛مامإالا بيطخلا . يكملا يفنحلا . يميجع

 «نوتملا نم اريثك ظفحو ديجملا نآرقلا ظفحو اه, أشنو «فلأو نيتئامو
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 .ملعلا بلط يف عرشو «مارحلا دلبلا ءالع ماظعلا خياشملا ىلع اهضرعو

 ىلع ههقفت بلاغ ناك نكلو مهنم ريثك ىلع أرقو ءدجلا دعاس نع رمشو
 ارقو ءاهريغو ثيدحلاو ريسفتلا يف اضيا هسورد رضحو :؛لامج خيشلا
 ريغو ريسفتلاو نايبلاو يناعملاو هقفلا يف هللا ةمحر خيشلا ةمالعلا ىلع

 هقفلا ِق ارقو هزاجاو « مولع ةدع ِق نالحد دمحا ديسلا ىلعو ءكلذ

 يناولحلا يماشلا يلع خيشلاب عمتجاو .لامج نمحرلا دبع خيشلا ىلع

 نمحرلا دبع خيشلا ىلعو ءدئاوف ضعب يف هزاجأو هب عفتناو « يعفارلا
 عفتناو دافأو ىتفأو سردو ءاهريغو ديحوتلاو هقفلاو ريسفتلا يف جارس
 دبع فيرشلا ةكم ريمآ فرط نم فئاطلا ءاضق دلقو ءدابعلا هب

 روكذملا فيرشلا لزع نا ىلإ ًايلوتم ثكمو نيعستو عبس ةنس بلطملا
 ءروكذملا جارس نمحرلا دبع خيشلا دنع ىوتفلا ءانما ةلمج نم ناكو

 (ةريثكلا ةسيفنلا لئاسرلاو بتكلا هب بتك ءديج نسح طخ اذ ناكو
 ةثداحلا نسح ناكو .هطوطخب اهشماوه ةزرطم هبتك نم اريثك تيأرو

 ةريغ هل تناكو :ةّئألاو ءابطخلا رابك نم وهو «نسح يز اذ « ةهكافملاو
 نم ةنس يف هنأ ىتح ءاهطبضو « مهفئاظو نوئشب قلعتي اهف ةريبك ةيمحو
 دبع خيشلا ةدعاسم كلذ صوصخ يف «ةيلعلا ةناتسآلا ىلإ رفاس نينسلا

 ناطلسلا ىلع هضرعيل اضورعم اوبتكو ءابطخلا رابكو ءجارس نمحرلا
 ءانيأ نم نكي مل يذلا سانلا ضعب دارأ امدنع ءناخ زيزعلا دبع

 ,مهفئاظو يف مهتكراشمو مهعم لوخدلا مهكلس نم الو .ةّئألاو ءابطخلا

 ناكو ناطلسلا ىلع هضرع اهلصو الف ءماكحلا ضعب ةدعاسم كلذو

 مسحو «ةيلكلاب بابلا دس «ةميخفلا هتلود نم ماحرتسالا هنومضم

 هفعساو هبولطم هل حجنف كلذب ةيناهاش ةءارب بلطو .ةيضقلا كيتاه

 ءابطخلا رئاس حرفو ارورسم احرف ةفرشملا ةكم ىلإ عجرو .كلانه امب

 بطخي نا ذئتقو هنم ناطلسلا بلطو ءرصنلاو زعلاب هل اوعدو «ةّئألاو

 ةكمبيفوت. اريبك ارورسكلذل رسناف ةغيلب ةبطخ بطخف. هعماجب ةعمجلا ةبطخ
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 هيلع ىلصو :« فلألاو ةئامالثلا دعب ىدحا ةنس يف مرحم خلس ةعمجلا ةليل

 نينبا فلخو هللا ةمحر < مهتريقمب ةالعملاب نفدو ةبعكلا باب دنع اهحص

 ةفيظو هيلإ تلقتناو « نسح خيشلا لضافلا انبحاص ربكألا وهو |هدحا

 ها#95 - .. ينتفلا نمحرلا دبع - ١”

 ءادلوم يكملا ءالصأ ينتفلا نيدلا سمش هللا دبع نب نمحرلا دبع
 ءاهلها نايعا نع ملعلا ذخاو ءابب أشنو ةفرشملا ةكمب دلو .ابهذم يفنحلا

 «لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا ثدحلا ىلاعت هللاب فراعلا ةمالعلا مهنم

 عرب الو :يميجع ظيفحلا دبع خيشلا اهيضاقو ةكم ىتفم ةماهفلاو
 ماعلاو صاخلا هب عفتناو سردف «مارحلا دجسملاب سيردتلل ردصت لمكتو

 ةنس ةكمب يفوت نا ىلا ؛ةهابنو حالصو لضفو ةهاجوو هاج اذ لزي ملو

 راجت نايعا دحا هللا دبع هنبا فلخو فلاو نيتئامو نيتسو ثالث

 .رداقلا دبع خيشلا ةمجرتلا بحاص ديفح ركذ يتأيسو زاجحلا

 ٠ - ينتفلا نسح نمحرلا دبع .٠.٠ -١١65اه

 ةكمب دلو .ققحلا ملاعلا يفنحلا يكملا يََّثَقلا نسح نبنمحرلا دبع

 نيجاتلا نع ذخاو .لئثامالا ءالجألا اهئالع ىلع مولعلا بلطب لغتشاو
 سورد رضحو «يعلقلا نيدلا جات خيشلاو «ناهدلا نيدلا جات خيشلا

 ذخاو ؛مارحلا دجسملاب سردو ءهزاجاو يسرمنلا يرصملا ديع خيشلا

 «لبنس رهاط خيشلا ةمالعلاك لضافالا نم ريثك هملعب عفتناو هنع
 كلملا دبع خيشلا مالسالا خيشو ءدادرم حلاص نب دمع خيشلا ةماهفلاو

 ةئامو نيتسو نينثا يف ةكمب ينوتو .يتمحرلا ىفطصم خيشلاو « يعلق

 . فلاو

 قيقحا



 ها؟و95 - .. مشتحم نمحرلا دبع - ؟ا“*

 مدق . لضافلا يكلفلا ملاعلا ء مظعم يولوملا نيا مشتحع نمح رلا دبع

 ناكو . كلفلا ملعب اهيف رهتشاو « ةديدع نينس ا رواجو ةمركملا ةكم

 خيشلا مهنم ؛ةذمالتلا نم ريثك هيف هدي ىلع جرخت احلاص الماك الجر

 هللا همر ةالعملاب نفدو فلاو نيتئامو نيعسنو عبرأ ةنس يف ةكمب مجرتملا

 اها١٠٠ا0 - ةاله يدشرملا نمحرلا دبع - ؟ا/ع

 : يفنح لا يرمعلا دشرم نب ىسيع نب يدشرملا نمحرلا دبع يضاقلا

 ةعاخ مالسالا خيش وه :لاقف :يومحلا همجرت :جوخ خيشلا لاق . يكملا

 هسفن مجرت :[لاق نا ىلا ] مارحلا هللا دلبب مانألا يتفمو «مالعألا ءاملعلا

 لاقف (فشترملا ضوحلا رهنو .فطتقملا ضورلا رهز) ىمسملا هخيرات يف

 نييرمعلا خئاشملا ىلا هدلاو بناج نم ىلدي هنا وهو همسا ركذ نا دعب

 هلو ءةطساو الب يناودلا لالجلا ذيملت «يرمعلا دشرم بيرقلا هدجو

 تافلؤمو «بيذهتلا ىلع حرش هلو .ءلمكت مل يواضيبلا ىلع ةيشاح

 مجرتملا يلديو :[لاق نأ ىلا] هتبلط يدايأ يف هتوم دعب تقرفت ةديدع
 يف مجرتملا «ماورالا يلاوملا ةاضق لوا ىدتفا ردصم ىلا هتدلاو ةهج نم

 ةعمجلا ةليل دلو هنا ركذو ةطساو الب هدج هناف ةيناعنلا قئاقشلا رخآ

 لمجلا "''باسجب هتدالو خيرات ءاجو ه ه0 ةنس ىلوالا ىداج سماخ

 مظعلا نآرقلا ظفحف أشن ابو «ةفرشملا ةكمب هب بقلف (نيسردملا فرش)
 نع ذخاو :[لاق مث ] ةرمام ريغ مارحلا دجسملاب امامإ حيوارتلا هب ىلصو

 .(دجبأ) يف ةعومجملا ةيئاجطا فرحالا باح وه ةددشملا ملا مضب لمجلا )١(
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 ىلع أرقو :[لاق مث] ضتئارفلاو هقفلا ةريهظ نب هللا راج نب ىلع خيشلا
 يلع اللا ىلع مظعلا نآرقلا دوجو ثحبلا بادا يدنسلا هللا دبع النا

 ةنس دودح يف اشاب دمحم موحرملا ةسردممب سيردتلا ىلوو يورهلا يراق

 مظنو :[لاق مث] يراخبلا حيحص اهب سردف ةئاعستو نيعستو عست

 اهامسو زجرلا رحب نم تيب ةئامسخ اهتدع فيرصتلا مع يف ةموظنم

 باتك حرشو فيطللا حتف هامم ًاسيفن احرش اهحرشو فيرصتلا فيصرت
 هامس لالطلا يف ةلاسر فلاو يفاولا هامس يفاوقلاو ضورعلا ملع يف يفاكلا

 لزانمب ةقلعتم ةلاسر مظنو لالهلاو رهشلاب قلعتي اهف لالهتسالا ةعارب

 فلاو افيطل ًاحرش اهحرشو رمقلا لزانم يف رمسلا لهانم اهامس رمقلا
 ىلع ةعطق بتكو يسدقلا حتفلاب ىمست يسركلا ةيآب قلعتت ةلاسر
 يف مارحلا دجسملاب سيردتلا ىلوو «ضورعلا لع يف ةيجرزخلا

 ةيناثلا ةنسلا نم عيبر لئاوا يف هب سردف فلالا دعب سمخ ةنس دودح

 عرشو فلالا دعب عبس ةنس خيراتلا اذه عمج يف عرشو ةديدع مولع يف

 كلذو ء«بهذملا ريغ فالخ لقن نع درجم قئاقدلا ىلع حرش ةباتك يف

 هعيمج عاضرلا باتكو .هعيمج حاكنلا باتك حرشو هيلع ارقي امسح

 كسانملا يف اديفم اباتك راصف ةلقتسم ةجابيدب هنم جحلا باتك درفاو
 «فلالا دعب نات ةنس كلذو زنكلا كسانم حرش زمرلا كلسم حتف هامس

 نيلالجلا ريسفت نم ةدئاملا ةروس نم ةيآ ريسفت يف تعقو ةرابع نع لئسو

 ةمدخ ىطاعتو فلالا دعب نام ةنس لاوش يف كلذو ةلاسر اهيلع بتكف
 هخيش ةافو دعب حر ةفينح يبا مظعالا مامالا بهذم ىلع ىوتنلا

 ,فلالا دعب رشع ىنثا ماع كلذو ةريهظ نب هللا راج نب ىلع ىضاقلا

 فقولاب ةقلعتم ةلأسم يف ىتفتساو ةايحلا ديق يف هخيشو كلذ رشابو
 نا فسوي يبا مامالا لوق وهو هيف ىوتفلل راتخلا وه امب اهيف ىتفاف
 كح ىلا ةجاح ريغ نم دوقعلا نم هريغك هب ظفلتلا درجمب متي فقولا

 ىلع فقولا يف تانبلا دالوا لوخدبو هب ىلوتملا مست وأ يعرش ماح
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 فوقو اهامس كلذ يف ةلاسر فلاف ءةاضقلا ضعب كلذ يف فلاخف « ةيرذلا

 هدّيأف رصم ىلا اهلسراو ءفسوي يبا مامالا لوق دنع فصنملا ماملا

 ,كلذ يف هل فلاخلا لوق اوأطخو هوبوصو هباوج ىلع اوبتكو اهؤالع

 يطويسلل ناجلا دوقع حرشو فلالا دعب رشع ةينامث ةنس كلذ ناكو

 دجسملا ةمامأ ىلوو :[لاق مث] ريثكب هفنصم حرش ىلع قاف الفاح احرش

 ةنس يبطقلا نيدلا لمكا خيشلا دعب يناطلسلا ءاتفالاو هتباطخو مارحلا

 سداس نينثالا موي هترشابم تناكو كلذ عيمج رشابف فلالا دعب نيرشع

 رهظ يفنحلا ماقمب ةالص ضرف لوا ناكو :ةروكذملا ةنسلا نم مرحللا

 دعب اهالص ةالص لوا ناك ثيح « هلم هللا لوسرب ءادتقا روكذملا مويلا

 ءروكذملا رهشلا نم رشع عباسلا يف ةباطخلا رشابو رهظلا يه ضارتفالا

 ذئنيح ةكم ناطلس هيلع ضافاو ءاباياو اباهذ هيدي نيب نايعالا ىشمو

 هغارف دعب ةيناطلس ةعلخ يمن يلا نب نسحلا نبا '!سيردإ فيرشلا وهو
 دعب نيرشعو ثالث ةنس رخآ يف هيلا تدروو .ةالصلاو ةبطخلا نم

 ريما ةبحص ماع لك يف ةكم قفمل ةلومعملا ةيناطلسلا ةعلخلا فلالا

 «ةكم فيرش هنم سبلي يذلا داتعملا لحلا نم اهسبلف ءيرصملا بكرلا

 نم اوحن اهعاطقنا دعي كلذ ناكو هعم سبلي ةداعلا هل ترج نم هعمو

 نمضتي رصم بحاص ىلا درو يناطلس مح بجومب كلذو «نينس سمح

 .هيلع اهتضافاو ؛قباسلا بولسالا بسح اهزيهجتب رمالا

 موحرملا اهأشنا يتلا ةيفنحلا ةيناولسلا ةسردملا سيردت ىلو م

 هيلا ضوفو نايعألا نم عمجب اهيف سردلا رشابو ناخ نايلس ناطلسلا
 ةكم ىلا لوصولا نع هفلختل يدنفا ناوضر نم اهلاعاو ةكم ءاضق

 «يدنفا حلاص نع ءايناث ءاضقلا هيلا ضوف كلذكو ءاضقلا رشابف

 )١( ةنس يفوتو ه١١٠* ةنس محلا يىلو نسحلا نب سيردا فيرشلا *١٠١ه
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 نب نسحلا نب نسحم فيرشلا مايا يف ءاشنالا ناويد ىلوتو ءاضقلا رثابف

 . ىهتنا هتلود مامت ىلا يغ يبا

 ةمجرتلا بحاص ىلع ضبقف !''بلطملا دبع دمحا ديسلا هدعب ىلوتو
 موي ىلا انوجسم رمتساو هراد بهن دعب ه ٠١07 ةنس ناضمر رخاوا يف

 نم ةجحلا يذ نم رثع يداحلا ةعمجلا ةليل اديهش اقنخ لتقو :رحنلا

 احلاص ادلو بقعاو فورعم اهيف هربقو ةكيبشلاب نفدو ءروكذملا ماعلا

 نسحلا يبا خيشلا حرش ىلع ةيشاح هفيلآت نمو ىهتنا نيدلا فينح همسا

 ضعب هل اهعمج ءةركذتو يدرولا نبال ةيدرولا ةفحتلا ىلع يركبلا

 نم الوقنم عيماجلا ضعب يف تيارو «ةيربنملا بطخلا يف ناويدو لضافالا

 لثم هنا يركبلا بهاوملا وبا خيشلا ركذ :لاق يرقملا سابعلا يأ طخ

 :|هو ةملاكم ءانثا يف نيتيبلا نيذهب روكذملا نحرلا دبع خيشلل

 ناوحملا اب فختساف مكيلع انيلع تزع اسفنا انضرع

 ناهي ضورعم لك نكلو تزعل اهانظفح انا ولو

 : ينباجاف لاق

 نام الو رعت تاسيفن انيدل عّقحو مسوفن

 ناصت تيقب ةضورعم تدغ اذه لج الف رهاوج كلتو

 فيرشلا ةيالو يف ءاشنوالا ناويد هتيلوت هلتق ببس نا روهشملا يفو

 فيرشلا يفوت الف فلاو نيئالثو عبرا ةنس ('!نسحلا نب نيسحلا نب نسحم
 ام هب لعفو هيلع ضبق بلطملا دبع نب دمحا فيرشلا هناكم ىلوو نسحم

 «باتع دشا هبتاعو ءهلهاب صاغ وهو هسلجم ىلا اموي هبلطو مدقت

 )١( ةنس _كحلا يلو بلطملا دبع نبدمحا فيرشلا  1٠١807ةنس الوتقم يفوتو ه 1١9ه.

 ةنس هب درفنا مث مكحلا يف دهفو سيردا هيمع كراش نسحلا نب نيسحلا نب دمحم فيرشلا (؟0)

 .لزع مث .ه١١1*0 ةنس ىلا رمتساو ه٠
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 معا ينا هللاو نيرضاحلل لاقو نحسلا ىلا هداعا 5 باوج نسحاب هباجاف

 .هرصع لها ىقتاو هنامز ءالع لضفا نم هنا دقتعاو

 نمحرلا دبعو «ماشلاب يداعلا نمحرلا دبعو ةكمب ايتفم ناك مجرتملاو

 دقو نيدلا دمع مهتعبرا ءرصمب ينميلا نمحرلا دبعو «ةنيدملاب يرايخلا

 هلتق يف ببسلا نا ليقو لوقا ىهتنا مب فرشتف دحاو رصع مهعج

 ةناطلس اهبقلو ةحلاص اهمسا ةأرما حاكن ةبطخ بطخ دق هنا مجرتملا

 هب ينربخا دق ناكو عيماجلا ضعب يف هتيار امك يكملا يربطلا مامالا

 نا هدمحا :روكذملا دمحا فيرشلل اضرعتم اهيف لاق .اضيا دلاولا يديس

 باهش عطساو هناطلس دّياو يكملا دم انيبن روهظب نيدلا سمش علطا
 فيرشلا نا لاقي هناطيش دعباو «لالضلا درام هب رحدف نيبملا قحلا

 نيتعجسلا نيتاهب ضرعو ؛يربطلا مامالا اهجوزتو تباف اهبطخ دمحا

 ترغوأ يتلا بابسالا ىدحا اهنا لضافالا ضعب ركذو ؛ةيضقلا هذه ىلا

 .لعف ام هب لعف ىتح مجرتملا ىلع فيرشلا ردص

 هيتفم يزاجحلا رطقلا ةمالع :لاقف ةفالسلا يف موصعم نبا هل مجرتو

 دشرم خيشلا هدج مدق :هصن ام ركاذتلا ضعب يف تأرق :[لاق نا ىلا]

 يف زاجملا ال ةقيقحلا ىلع ةفرشملا ةكمب نطوتو زاجحلا ىلا زاريش هدلب نم
 رايدلا ىلا لصو نأ دعب اهيلا هدورو ناكو ةئاعستو نيثالثلا دودح

 ةكم نطوتسا مث هتافلّؤم ضعبب ذئموي مظعالا اهاطلس مدخو ةيمورلا

 ريسفت ىلع ةيشاح فلاو ةدابعلل عاطقنالا عم سيردتلاو فيلاتلل ايدصتم

 يثاوحو حورشو قيلاعت ةدع هلو ةدوسم تيقب لب متت / يواضيبلا

 ناكو هدالوا رغصل هتذمالت يدياب قافالا ىلا هبتك تقرفتو لئاسرو

 لقتساو نآرقلا ظفحف ىسيع خيشلا ةمجرتلا بحاص دلاو مهرغصا

 دجسملا باوبا ىلع ام عيمجو ءهيف هيلا راشملا راصو «نسحلا طخلا بتكو
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 راشملا طخب تازارطلاو تايآلا نم «ماظعلا ةيناطلسلا سرادملاو مارحلا
 ."اهيلا 00(

 ىكسملا نمحرلا دبع - 0

 خياشم نع ذخأف ءمظعلا نآرقلا ظفح دعب مولعلاب لغتشاو اه. أثنو

 قدصتو «نايعالا ءاملعلا نم راصو «نارقالا قاف ىتح عربف 2« هرصع

 بحاص ناكو «بابللا حرش ةيشاح فلؤم . بابحلا حلاص نب ىيحي ةمالعلا

 .نوفوطم نالا نودوجوم ةيرذ هلو رشع ثلاثلا نرقلا ءالع نم ةجرتلا

 ها؟.ال- .. دادرم نمحرلا دبع - 71

 ءملاعلا يكملا «يفنحلا دادرم دم نب حلاص دم نب نمحرلا دبع
 املاع هللا هر ناك مارحلا هللا دلبب ءابطخلا خيش ثدحلا هيقفلا لضافلا
 ًارقو ةكمب دلو ."ارورس فيرشلا ةكم ريمأ دنع امامإ احلاص الضاف

 ماركلا نم دعي راصو عربو بجن ىتح لضافألا خياشملا ىلع مولعلا

 ةنس ةكمب يفوت نا ىلا اهيف ثكمو ءابطخلا ةخيشم ىلوتو .لثامألا
 ءابطخلا ةخيشم ىلوت نم لوا وهو ابيرقت فلاو نيتئامو عبس ه7
 توم دعب فلاو ةئامو نيتسو سمخ ةنس يف اهالوت ءدادرم تيب نم
 هدعب نم اهالوت مث ءا"اةزمهلا فرح يف هتمجرت ةقباسلا سمش دمحا خيشلا

 )١( ص رصعلا ةفالس 6.

 ةنس يفوت نا ىلا هب رمتساو .ه96١١1 ةئس محلا يلو دعاسم نيرورس فيرثلا 0

 اه ١765

 .35 مقرب هتمجرت ()



 نيسمحو افين اهيف ثكمو ءدادرم هللا دبع خيشلا لضافلا ملاعلا هنبا

 وحن اهيف ثكمو ءدادرم ىفطصم خيشلا هنبا اهالوت هتوم دعب مث ءةنس

 مث فلاو نيتئامو نيتسو عبرأ ه١ ةنس يف يفوتو «نينس عبس

 نبا دادرم حلاص دم نبهللا دبع خيشلا لماكلا ملاعلا يدج اهالوت

 يف يفوت نا ىلا اهيف ثكمو دادرم دم نب حلاص دمحم نبدادرم ناهلس

 هوخا هدعب نم اهالوت مث ,.فلاو نيتئامو نيعبسو ىدحا ه1+١1 ةنس

 ةعستو نينس عبرا اهيف سلجو دادرم حلاص دمع نيزيزعلا دبع خيشلا
 ءاموي نيعبرا ةلطعتم ةروكذملا ةخيشملا تثكم تام املو فصنو رهشا

 رما ردص ةروكذملا ةدملا ينضم دعبو لضافالا نم ريثك اهل علطت دقو

 خيشلا ملاعلا نبا ناولس خيشلا ةيلوتب ''هللا دبع فيرشلا ةكم ريما ةلود

 نا ىلا نينس عبس اهيف ثكمو ةروطسملا ةخيشملل دادرم يطعملا دبع

 ريثك اهبلطت هتومب مث «فلاو نيتئامو نيعستو ثالث ه١1؟9* ةنس يفوت

 انديس فيرشلا اهب حنمف كلتك ةريثك امايا لطعتت مل اهنا الا سانلا نم

 دعب نيعستو عست ةنس ىلا اهيف سلجف دلاولا يديسل هالعا هيلا راشملا
 فيرشلا ةكم ريما نم اهنم ءافعتسالا بلط هنأ مث «فلالاو نيتئاملا

 انديس بعت نا دعب كلذ ىلا هباجاف لاحلا هاضتقا رمال !''بلطملا دبع

 لج نيسح ديسلا ىلوو كلانه ام صوصخ يف هل هتعجارم يف روكذملا

 .اهيف ثكمو ةروبزملا ةخيشملا يكملا يعفاشلا ليللا

 ىلا رمتساو ه04١١ ةنس هدلاو ةافو دعب محلا يلو دمع نب اشاب هللا دبع فيرشلا )١(

 .ها96١١ ةنس يفوت نا

 ةنس ديعا مث .روهش ةسمخ هب رمتساو ه١١؟4* ةنس محلا يلو بلطملا دبع فيرشلا (؟)

 رمتساو .ه !١١91 ةنس ةثلاثلا ةرملل ديعا مث .ها١١3ا0+ ةنس ىلا رمتساو ه1

 .ها9١١و9 ةنس ىلا
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 اهه١١؟9 - .. يدنهلا نمحرلا دبع - ؟ا0

 ىلا « ماعلاو صاخلا هب عفتناو سردو ةفرثئملا ةكم درو اهملاعو « ةيدنه لا

 نبرشعو نينثا ه١١؟؟ ةنس ةكمب يفوت نيبلاو قارفلا يع اد هاعد نا

 . تام رلا ليزنت نم ىهتنا هللا همر ةالعملاب نفدو و فلاو ةئامو

 اها١١١؟8 - .. يدنملا نمحرلا دبع - "4

 دجسملاب سردملا ءةفرشملا ةكمب رواجملا « يفنحلا يدنهلا نمحرلا دبع

 ضعب دافاو «تام نا ىلا اهيف ثبلو اهب رواجو ةكم مدق .مارحلا

 ةكم دروف «ةيدنهلا رايدلاب نيثدحلاو ءاهقفلا سيئر ناك هنا لضافالا

 دجسملاب سردو «فلاو ةئامو نيرشعو ثالث ةنس جحلا ةضيرف ءادأل

 نأ ىلا ارواجي اهب ماقاو ةكم ىلا ايناث عجر مث هدلب ىلا عجر مث «مارحلا

 هب عفتناو ؛هللا همحر ةالعملاب نفدو ءافلاو ةئامو نيثالثو ثالث ةنلس قوت

 .ريثك قلخ

 ها١؟#9-5.6. يرصملا لوسرلا [بر] دبع - "او

 مارحلا دلبلا ليزن .«يعفاشلا ءارقلا يرصملا لوسرلا [بر] دبع

 نآرقلا لعتل ابتكم حتقو اهنطوتو ةكم مدق .ةالعملا نيفدو

 ,لئامالا نم ريثك هب عفتناو «حوتفلا هدي ىلع اكرابم ناكو «تاءارقلاو

 لومح اذ ناكو دييرقلا ١ ءاحلصلاو نيلماعلا لضافالا ءالعلا نم ناكو

 «مالسالا ننس عابتاو ةيفوصلا بتك ةعلاطمب الغتشم « ةنايدو ىوقتو ةفعو

 ةمحر ىلا لقتناو «نيقيلا هاتا ىتح نينس ةفرشملا ةكمب ًارواحي لزي مو

 زواج دقو «نيعستو ةثالثو نيتئامو فلا ةنس اهب ىنوتف «نيملاعلا بر

 ءبقعي ملو تاف ناوضر اما .ءدمحاو ءناوضر نينبا كرتو «نيناثلا

 «مارحلا دجسملاب ةبتكلا دحا ناكو ءمهاربا همسا انبا بقعف دمحا اماو

"6 1/ 



 .ًادالوا اهنم دلوأ فوطملا يلو رمع ديسلاب

 ه507+-.. يمزمزلا يلع نب زيزعلا دبع -
 نب مالسلا دبع نيزيزعلا دبع نب ىلع نينيدلا زع زيزعلا دبع

 ءدواد نب دمحخ نب ىلع نبدمحا نب لع ربكا نب ركب يلا نب ىموم

 رئبل ةبسن يمزمزلا « يعفاشلا : يكمل ءلصألا يزاريشلا يواضيبلا
 ماع «ةئاعبسو نيثالث ةنس يف ةكم مدق دمحم نب ىلع هدج نأل :مزمز

 خيشلا نع رشابف «نوخرؤملا اهركذ ةصق يف قارعلا نم ليفلا اهمدق

 هل لزن هربخ هل رهظ (لف ءمزمز رئب ةمدخ يف نذؤملا توقاي نب ماس
 ءهتوخا نم هريغو روكذملا دمحا هدلو اهنم دلوف هتنباب هجوزو ءاهنع
 .هنع ىلاعت هللا يضر سابعلا ةياقس اضيا هعم ناكو ءرئبلا مهل راصو

 هدافا امك .ةمحرتلا بحاص زيزعلا دبع دلو نا ىلا «نودلاوتي اولاز امو

 يفوت روكذملاو .دمخ ةمالعلا هنبا بقعا وهو «نيخرؤملا نم دحاو ريغ

 ,«يكملا رجح نبةمالعلا طبس زيزعلا دبع مالسالا خيش هنبا نع
 دهتجاو دجو ؛نيققحلا رباكأ نع معلا ذخاو اهب ًاشنو ةكمب دلو مجرتملاو
 قفتاو .هتيص رهتشاو «نيسردملا نيننفتملا ءالضفلا دحا راص ىتح

 .ءنادخالا ىلع امسو ءنارقالا قافو ءهلاك عومجم يف هدارفنا ىلع سانلا

 يف نيبملا حتفلا) اهنم « ةقئافلا تافيلأتلا فلاو ءىلوط دي بدالا يف هلو

 يف ةموظنمو (دوه ينتبيش يف دوجولا ضيف) و (نيبنذملا عيفش حدم
 ىلوملل ةيميملا ةديصقلا ضراعو يريرحلا تاماقم ىلع حرشو ربسفتلا

 :اهوأ يتلا نابكرلا اهب تراس يتلا ةروهشملا يداعلا مالسالا خيش

 مارغو ةعول اهاوه ٌريغو ٌمارمو بلطم ىّمَيلَس دَْبَأ

 ةديصق اهب اضراعم ةليوط ةديصقب يم ابا فيرشلا ةكم ريما حدمو
 :اهعلطم اذهو ايراد نبا بيطخلا
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 يسنؤماي سأكلا بحب شوت و يسأك ةنم . ئلْطَأ 8

 ! سجرثلابو درولاب رع امّدَخْلاَو نانسولا كفرط ف

 تسبو هرعش نم ًاريثك هخيرات ِق ىربطلا دم مامالا هل ركذو

 نم لب ءاننامز يف مهتيرذ ةرهش . لضفلاو ماعلاب ريهش تيب ةكمب يمزمزلا

 ةثاعستو نيعبسو تس اه وا ةنس يف ةمحرتلا بحاص ةافو تناكو ««هب

 سداس يفو : هصن ام هخنيرات ِق ىطقلا ركذو يربطلا هدافا مى ع ةكم

 يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا انالوم ىلا هجوت 4077 ةنس نم مرحم رشع
 ذئموي ةكم ءالع سيئر ناكو « ايناع نيسمخب ةيناملسلا ةسردملا سيردت
 . ىهتنا

 يمزمزلا دمحم نيزيزعلا دبع - ١

 اه ا٠.ا/5  ةالم

 - رمعملا يكملا يعفاشلا يمزمزلا زيزعلا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع

 يف هيلع أرقف هيبأ فنك يف أشنو  اهلبق يتلا يف وأ ه ه0 ةنس ةكب

 رضحو هيبا ةافو دعب اباش سردو هب جرختف هقفلا يف اصوصخ نونف

 دبع لولا هيقفلا خيشلاب عمتجاو ءايتفلا ةفيظو رشابو هيلع هيبا ةعاج

 دمحا بهاوملا ىلا خيشلا يديس نع ذخأو هنع ذخاف ينيبرشلا نمحرلا

 خيش هيلع أرق لب «يلشلا دمج ديسلاو فؤرلا دبع نب هللا دبع نبدمحا

 تعمس ينا الإ يل هتزاجإ يف كش يدنعو هتيب يف هترزو يبلاعثلا ىسيع
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 تاحفنلا يف يهذلا هجرتو :جوخ نيدلا ردب خيشلا لاقو ىهتنا هيف

 اهقف هتقو خيش اهينابو لضفلا دعاوق سسؤمو ءاهيتفمو ةكم ملاع :لاقف

 يف ينغلب ءهرصع يف ملعلا ةساير هيلا تهتنا :[لاق نا ىلا] اثيدحو

 يف يربطلا دمج مامإلا لاقو ءريثك رعشلا نم هل ناك هنا ينغلب «هرصع

 خيشلا انالوم ةكمب يفوت فلأو نيعبسو نينثا ه١ ةنس يىفو :هخيرات

 . ىهتنا يمزمزلا دمحم نب زيزعلا دبع

 نم نيقب نامل دحالا ةليل يفو :هلوقب يماصعلا هذيملت هل مجرتو
 يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا انخيش يفوت ه7 ماع نم ةرخآلا دامج

 ءاهقفلا متاخ ءريهشلا ملعلاو ريبكلا مامالا ذئموي وهو ءةفرشملا ةكمب
 هدج ةافو دعب ةئاعستو نيعبسو عبس ةنس دلو :[لاق نا ىلاإ] نيققحلاو

 هللا هحر هسفن نع كلذب وه ربخا اك نينس ثالثب رجح نب ةمالعلا همأل

 ةيعمجلا بطخلا يف سيفن بطخ ناويد فيلاتلا نم مجرتمللو ىلاعت
 دبع خيشلا هل هبتر دق ءمخض دلجم يف فوسخلاو فوسكلاو ءاقستسالاو

 ةيمرحلا حنملا هامسو «يرداقلا يفنحلا يرحبلا دمحم نب دمع نب نمحرلا

 ىلع ةيدحالا بهاوملا لصالا يف همسا ناكو ءةيمزمزلا بطخلا بيترتب

 ..ةيمزمزلا تاذلا

 :هرعش نمو

 تيِمر هظاحلا ُمهس فيقث ينب نم نداشو

 تيمي اذو يحي كان ف يىسيع تازجعملا يف فلاخ

 هاا - .. دادرم زيزعلا دبع - 8

 دمخ نب حلاص دم نب ناهلس نب حلاص دمحم نيزيزعلا دبع خيشلا

 نآرقلا أرقو ةكمب دلو « ةعاطلل نيلختملا ةعانقلاب نيلحتملا لضافالا رباكا
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 ءرصعلا خويش ىلع مولعلا نم هريغ يف لغتشاو هدوجو هظفحو مظعلا

 مع يف نقتاو ءهتدابع هب حصي ام ردقب ةدابعلا نم اعورق ظفحو

 ةخيشم دلقو ءاهيف هيلع لوعي راص ثيحب ءاممالاو قافوالاو فورحلا

 هيخا توم دعب فلاو نيتئامو نيعبسو دحاو ةنس يف ةممالاو ءابطخلا
 ةجرتلا بحاص ناكو ءهركذ راملا دادرم هللا دبع خيشلا يبال يدج

 ةعرس اذ طخلا نسح «ةدابعلاو دجهنلاو مايقلا ريثك ادهاز اعرو احلاص

 راقو اذ ءرابكلا بتكلا نم ةلمج هديب بتك طبضلا لاك عم ءهيف

 لاوش رشع ةسمخ ىف ةكمب هتافو تناكو ءهيخأ نم نسأآ ناكو «ةبيهو

 هللا همحر ةالعملب نفدو .فلاو نيتئامو نيعبسو سمح اه 1١100 ةنس نم

 .سابع همسا ادحاو انبا بقعاو ىلاعت

 ها90١ - .. ةرودنم ميظعلا دبع - 8

 اهمدق .ةمركملا ةكمب رواجملا يعفاشلا .يواجلا ةرودنم ميظعلا دبع

 اهئالع ىلع أرقف مولعلا بلطب لغتشاو اهب رواجو .هدلاو عم اريغص

 ديسلا انخيش مهنم ؛خياشم ةدع نع ذخاو بلطلا يف دجو «لضافالا
 همزال دقف هنع هذخا رثكاو ,ىماش رمع ديسلاو يناتسغاد ميركلا دبع

 تناكو دافاو «مارحلا دجسملاب سردو عربف اهب عفتناو ةمات ةمزالم
 ةقلح هل تناكو : الضاف املاع ناكو « اهيف اخيش راصو « ةيدنبشقن هتقيرط
 ءايرثم ناكو ءءاسمو احابص هيف هتذمالت عم عمتجي :مارحلا دجسماب
 دالب ىلا ء فلاو ةئامالثو نيثالثو ثالث ةنس يف رفاسو « ةكمب ًاراقع كلمو

 ءانبا بقعو نيتسلا زواج دقو نيثالثو سمخ ةنس اهب تامو :«ىواج

 .""'بلطلاب لغتشم ملع بلاط وهو مهربكا ةثالث

 سردملا نسح هنبا انربخا [ك ه 1٠074 ةنس يناثلا عيبر ١8 يف يفوت دقو دمحا همساو (1)

 .ةكمب ةيموكحلا سرادملا ىدحاب
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 ةكم مدقو ءهدلبب دلو ؛مارحجلا دلبلا ليزن يواحلا امب ينغلا دنع

 هيخاو «يقوزرملا دمح ديسلا ةمالعلاك اهب خياشملا ىلع أرقو ةمركملا
 يتفمو « ماوعلا ةديقع ةموظنم بحاص يقوزرملا دمحأ ديسلا زيزعلا

 رثكا هيلع جرختو دافاو «مارحلا دجسملاب سردو مهيدي ىلع جرختو مه
 نا ىلا « فيلاتلاو ةدابعلاو سي ردتلاب الغتشم لزي مو «ءىواجلا ءاملع

 ةالعملب نفدو .« فلاو نيتئامو نيعبسو فين يف ةكمب ينوت «مامحلا هافاو
 يندافا اك '"'نالا ىتح اهب ثكمو ىواج ىلا رفاسو ءدحاو نبا نع
 .لضافالا ضعب كلذب

 ها.9 - .. يعفارلا ينغلا دبع - 66

 نع ذخا «رثانلا رعاشلا «ملاعلا يعفاشلا يماشلا يعفارلا ينغلا دبع
 ءاتفالاب مهنم دحاو ريغ هزاجاو ع رصمو (ماشلا ءاملع نم نبريثك ةعامج

 موقلا مالكب املاع ناكو «دابعلا هب عفتناو «داجاو ررحو دافاو فنصو

 تعمتجا «ابيبل ءابيدا الماك الضاف اقولخ ؛ةرابعلا ولح عبطلا فيطل
 هتدجوف ةديكأ ةبحم اهنيب تناكو «ينانك دمحم خيشلا يمال يدج دنع هب

 ةكم مدقو ءمالسلاو ةالصلا لضفا هيلع يبلا ةنيدمو ءمارحلا هللا

 اهب يفوت هكسن نم غارفلا دعبو ججحو « فلاو ةئامالثو عست ةنس ةفرشلا

 .نيتسلا زواج دقو هللا همحر ةالعملاب نفدو ءابولا ءادب اديعس اديهشس

 .فلؤملا نمز يف يأ (1)
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 ها5١١ - .. لبنس ينغلا دبع - 17

 يكملا لبنس دمحم خيشلا نبا لاله دمج خيشلا نبا لاله ينغلا دبع

 نم هريغو هدلاو ىلع هقفت ءريبكلا هيقفلا «ةفرشملا ةكمب ةيعفاشلا يتفم

 ةدع يف دافاو ىتفاو سردو ءمارحلا هللا دلب خياشم «مالعالا ءالعلا

 ةمالعلا طخب دجو ءهللا همحر ةكمب تام نا ىلا اهثيي لاز امو « مولع

 نابعسش نم نيرشعو ىدحإ ةعمجلا ةليل يفوت هنا . يكملا هديمح نب دم

 كلذكو لوقأ «ةالعملاب نفدو فلاو نيتئامو رشع ينثا ها١١+ ةنس

 يفو هخيشو لبنس رهاط خيشلا مع نبا وهو يربزكلا تبث يف اهتدجو

 نابعش ةرغ ةعمجلا ةليل يفو :هصن ام روكشلا دبع هللا دبع خيشلا خيرات
 لهأ مامإ ةمالعلا ماعلا يفوت فلاو نيتئامو ةرشع يتنثا ه١١١؟ ماع

 بولقلا هتول تنزحف لاله ينغلا دبع خيشلا :[لاق نا ىلا] سيردتلا

 .دالوألا نم نينثا بقعاو :[لاق مث]

 .. - ها١؟00 سمش رداقلا دبع - “م07

 ءالعلا رابك دحا «يكملا ,يفنحلا سمش هللا دبع نبرداقلا دبع

 نينئامو نيسمخو تس وا سمخ ةنس ةفرشملا ةكمب دلو .زاجحلاب فانحالا
 ىلع أرقف ءملعلا بلط يف بأدو ءدهتجاو دجو ٌرمششو اهب أشنو :فلاو

 ريسفتلاو ةيبرعلا لامج خيشلا ةمالعلا مارحلا هللا دلبب مالمالا خيش

 ةمزالم همزال دق هناف هب عفتناو ءهيلع هقفتو :«نيلصالاو ثيدحلاو

 يف بتك ةدع نالحد دمحا ديسلا ةيعفاشلا ىتفم ىلع اضيا ارقو « ةريمك

 سيردتلا يف هل انذاو ءروكذملا هخيش توم دعب همزالو «ةديدع نونف

 اذ ناكو :«مارحلا دجسملاب سّردف هل ردصتف «(هتايورم رئاسب هازاجاو

 هدلاو ناكو «نوتملا نم اريثك ظفح دقلو «ةديج ةظفاحو نسح ريرقت

 ريمأ ءاسلج دحا ناكو «نيروهشملا ةكم راجت رابك دحا ءةميظع ةورث اذ

 ضل



 '"'ةنس يف ةكمب مجرتملا يفوت .هيدل نيبرقملاو هللا دبع فيرشلا ةكم
 دقف نم رلا ديع اما ءدمحاو نم رلا دنع نينبا فلخو ةالعملاب نفدو

 ."اهقع يفوتف دمحا اماو دالوا نع تام

 اها؟؟9 - ١؟59 رباص رداقلا دبع - 6

 ةفرشملا ةكمب دلو .ىكملا ىفنحلا .كلملا دبع نب رباص رداقلا دبع

 دجو بأدو اهب أشنو ءهنم هتعمس اك « فلاو نيتئامو نيتسو عست ةنس

 دلبلا ءالع ماظعلا ءالجالا خويشلا نم ةعامج ىلع ملعلاب لغتشاو دهتجاو

 هقفلا ريغ يف هيلع أرقو ءريقوخ رداقلا دبع خيشلا ىلع هقفتف :مارحلا
 دمحا ديسلا سورد رضحو : يعفاشلا ينويسب دمح خيشلا ىلع أرقو ءاضيا

 ةكمب يفوت ءازازب ناكو ءمارحلا دجسملاب سيردتلل ردصتو ءنالحد

 ثالث ةنس ىلوالا ىدامجج نم نيرشعلاو عباسلا دحالا موي يف ةمركملا

 دبع همسا ادحاو انبا بقعاو «ةالعملاب نفدو «فلاو ةئاثلثو نبرشعو

 معلا بلط كرت هتوم دعب مث روكذملا هدلاو ىلع أرقي ناكو .كلملا

 . ةيلكلاب

 ها١١*8 - ٠١86١ يقيدصلا رداقلا دبع - 8

 يفنحلا ركب يبا خيشلا نبا ةفرشملا ةكم يتفم « يقيدصلا رداقلا دبع

 ىناثلا نرقلا نايعا مجارت يف رردلا كلس يف يدارملا هل مجرت .يىكملا

 ,- :هلوقب رشع

 دلبب مالسالا خيش يكملا يفنح لا يقيدصلا ركب يبا نب رداقلا دبع

 .لصالاب ضايب (1)

 ء.ها1855 ةنس يقوتو .١١4 دلو :8١١ص (مجارتو ريس) يف (؟)

 ني



 يحم حجرفلا وبا :[لاق نا ىلا] هيقفلا لضافلا خيشلاو ءمارحلا هللا

 ءرارسالا يبا ىلع بلطلا مزالو ,ةفرشملا ةكم نم معلا ذخأ :نيدلا

 «نيحيحصلاو أطوملا هيلع عمسو هب هقفتو . يكملا يميجعلا ىلع نب نسح

 لوطالاو لوطملك بتكلا نم اريثك ضرعو ءنايبلا يف هيلع أرقو

 يوغبلاو يضاقلا ريسفت يف هسورد رضحو « يثاوحلاو حورشلا نم.اهريغو

 ةمالعلا طبس وه مجرتملا سيلو لوقا '''ىهتنا ةباتكو اظفل هل زاجاو
 «سانلا نم ريثك ىلع كلذ سبتلا (ك روكذملا يميجع نسح خيشلا
 هللا هدعساف فلاو نينامث ةنس يف ءةفرشملا ةكمب مجرتملا ةدالو تناكو

 رشع نماث ءاعبرألا ةليل يف ةكمب هتافوو « مالسالا يتفم حبصا نا ىلا ىلاعت

 كلذ ركذ اى ةالعملب نفدو فلاو ةئامو نيثالثو ناُمث ةنس ءاروشاع

 ينو(نسحلا ينب خيراتب نمزلا ءالضف فاحتا)هخيرات يف يربطلا دمح مامالا

 ةنسلا نم بجر يف تناك هتافو نا (تام نم ىلع تامحرلا ليزنت) باتك

 باهولا دبع خيشلا ةطوح يف رونلا ةبعشب ةالعملب نفدو ةروكذملا

 ,ىيحي يتفملا «لثامالا روكذلا هدالوا نع مجرتملا ينوتو .يروهاللا

 نأ ىلإ ] .نمحرلا دبع خيشلاو ءدمحا خيشلاو «رمع خيشلاو « يلع يتفملاو
 روجح يف نيمألا هللا دلبب رداقلا دبع ةمالعلا ةجحرتلا بحاص أشن :[لاق

 نم نيتسلا نع نوبري هخياشمو خويشلا نع معلا ذخاو نيدلاو ىوقتلا

 ةصاخلا ةزاجالاو ةماعلا ةزاجالا خياشم نيب ام ةعبرالا بهاذملا لها

 مورلاو ماشلاو رصمو نيمرحلا ءالع نع ةءارقلاو ذخالا خياشمو

 دحا فيلات مهرثكا ركذب لفكت دقو نيقارعلاو نميلاو دنهلاو برغملاو

 .ةيولعلا ةزاجالا يف ةيورلا لهانملاب ىمسملا هخياشم

 .عو/#“ رردلا كلس )1١(
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 نم فرشلا ىلع ةلادلا صوصنلاب محلا نايبت) باتك هفيلآت نمو
 ةلأسم قيقحتب لادجلا عطق باتك) اهنمو ريغص دلحب يف (ممالا
 ضعب ةعجارم) و (ناضمر قدص مكح يف نايبلا قيقحت) و (لادبتسالا
 ةحص ىلع افصلا ناوخا هيبنتو) (ماظنلا لوق جيجرتل بتك اهف مالعالا
 مل نم مكحل ةدافالاو) (افولا عيب نويدملا عم دقعي ناب ليفكلا ليكوت

 ةلث ىلاعت هلوق ىلع نيدراولا لهنم) و (ةداهشلا ىدا دقو كري مو ّلصي
 اماو «ىلع مالكلا يف يلجالا لوقلا) و (نيرخالا نم ليلقو نيلوالا نم

 هنع باجاو هريغو ةيواعم هنع لئس امل ةمهملا ةبوجالاو) «(يليل ىوه نع
 حتفو) ء(دمحخ يلاجلا ةلئسا ىلع ددسملا باوجلا) و (ةمألا ربحو يلع
 ريبحتو) .(ةنابملا ماكحال ةنابالاو) «(قالطلاو خسفلا قرف عيمج يف قالخلا

 ء(جحلا طئارش يف جثلاو جعلاو) ء(ريبدتلاو قتعلا ماكحا يف ريرحتلا

 ريرحت نمضتت ةلاسر)و :ء(لوؤملاو محلا ماكحا يف لوعملا هيلع امو)

 ريرحت نمضتت ةلاسر)و (هيف فرصتلاو فقولاب قلعتم لاؤس نع باوج

 نمضتت ةلاسرو (ايركز مالسالا خيشل ةيجرزخلا حرش يف تعقو ةرابع

 يفونملا قلاخلا دبع ةمالعلا هخيش نم هيلا عفر لاوس نع باوج ريرحت

 بحاص يدابازوريفلا دجملا ةمالعلا تيب نم ظفل ىلع مالكلا يف يرهزالا
 :|اهو سوماقلا

 الإو ادهع انل اوَعْرَت لو متلحر نا دجامالا انتبحا

 ًالاو اسمحي هللا لمعمل ابولق عْمدوُتو عدوا

 اهف «لضافالا ضعب نم هيلا عفر لاؤس باوج ريرحت يف ةلاسرو
 ةديفم ريسفتلاب ةقلعتم لئاسمو هخوسنمو مظعلا نآرقلا خسانب قلعتي
 يف ةيهقفلا ةركذتلاو ,تادلجم ثالث يف ةبترم ةيهقفلا ىواتفلاو ءادج

 .دلجمب يف ةيبدالا ةركذتلاو .دلحجم يف ةروشنملا ةركذتلاو ؛لفاح دلجم
 فئاظولا نم ةمجرتلا هذه بحاص انخيش يف عمتجا دق هنا لصاحلاو

 هعاتجا فرعي مل ام ءةيمرحلا ةينسلا ةفيرشلا بصانملاو ةيكملا ةينيدلا
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 ةيناثعلا ةنسلا ءاتفاك هانيأر اهف خيرات يف بتك الو طق هلبق صخش يف

 موحرملا ءناثع لآ ربكا ةسردم سيردتو «ةيفنحلا ةداسلا بهذم ىلع

 ةدسلا ماقمب ناخ دمحا ناطلسلا انالوم سردو .ناخ ناملس ناطلسلا

 هللا يضر ءارهزلا ةمطاف ةديسلا دلوم سيردتو «مارحلا دجسملاب ةيفنحلا

 ,ةيفنحلا ءالع لضفا ىلع فوقوملا مالسالا خيش انالوم سردو ءاهنع

 ءةفلدزم دجسم ةماماو ءةرغ دجسم ةبطخ ينعا ١> ءاظعلا رعاشملا فئاظو

 فيرشلا هدلقو [لاق مث] ءمارحلا دجسملا ةبطخو ءاهلبجب ءاعدلاو

 .هنع ةلاكولاو هماقمو متاق بصنم ديز نب دعس

 تنب ةَدآألو يتيبل ريطشتلا اذه - اهنم مجرتملل اراعشا فلؤملا دروا
 - ةيسلدنالا ةيومالا يفكتسما

 (اهيف ناك ٌريمأ يبا ّنأل) (يلاعملل ملص هللاو انأ)

 (اهيت هيتأو ىيشم يشماو) (يدحو ّرعلا بايث يف لفرأو)

 (اهيقغلا الو ىلولا ٍيىشخا الو) (يدخ نحص نم يقشاع نكماو |

 (اهيهتشي نم يتلْبُق ىطعاو) (يبلق هاَوْهَي نم ّدو رهظاو)
 ها.#8 - ةوال5 يربطلا رداقلا دبع -

 نب دمخ بحلا نبءمركم نب يحي نبدمح نب نيدلا يحم رداقلا دبع

 نب دمخ نب ميهاربا ىضرلا نب دمحأ باهشلا نب دمحم بحملا نبدمم ىضرلا

 نب سراف نب يلع نب ركب يلا نب ميهاربا نبدم نبركب يلا نب مهاربا

 نب مهاربا نب ىسوم نب دحاولا دبع نب يلع نب دمحم نب مهاربا نب فسوي

 يلا نب يلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم
 بيطخلاو قفملاو ماقملا ماما ىكملا « ىعفاشلا يربطلا ىنيسحلا «بلاط

 الا (ةيربطلا ءابنألاب ةيربلا ءابنإ باتك) ىلع هل تفقو :مارحلا هللا دلبب

 لوا تدجوو .؛هيف هسفن مجرتو ءرخالاو طسولاو لوالا نم مورخم هنا

 دلو :ديرجتلا ليبس ىلع ةبيغلا ريمضب لاقف ءاهرخآ دجا مو هتمحرت

 نسحب



 نيعبسو ةتس ه9! ةنس رفص نم نيرشعلاو عباسلا راهنلا ريخأ
 ,هيلع ايضرم هيوبا رجح يف عرعرتو أشنف «ةفرشملا ةكمب ةئاعستو

 يف هب ىلصو «ةنس رشع يتنثا نبا وهو ميظعلا نآرقلا ظفح لمكأو
 ءيه نوتم ةدع ظفحو .نسلا اذه يف وهو مهاربا ماقم يف حيوارتلا

 «ةيفسنلا دئاقعلاو ءاهيلع تاداشرالاو «ثيدحلا يف ةيوونلا نوعبرالا

 ضرعو «ايركز مالسالا خيشل هقفلا يف جهنملا ثلثو «كلام نبا ةيفلاو

 سمش مالسالا خيش مهنم هو١95 ةنس يف خياشملا نم ةدع ىلع اهتلمح

 يوارحنلا رداقلا دبع نب دمحم ةمالعلا خيشلاو ؛ يلمرلا دمحا نب دمحم نيدلا

 .نييرصملا ةثالثلا خياشملاو ريرضلا

 يريهزلا دم#ثو «يرمغلا ءاقبلا وباو « ينيبرشلا نمحر لا دبع

 خيشلاو :« يفنحلا ةريهظ نب هللا راج نب يلع ةدمعلا خيشلاو «نويعفاشلا

 عرشو «ةياور ةزاجا هتاظوفحمب هوزاجاو « مهريغو , يكلاملا باطحلا ىيحي

 ىلع هلاغتشا أدبم ناكو ليصحتلاو ملعلا يف لاغتشالا يف ماعلا اذه نم

 توقاي اغالا يلعو .ءيربطلا هللا دبع نيدمخ مامالا همع نبا

 .ةفرشملا ةكمب ةنسلا كلت هترواجم يف يلمرلا سورد مزالو «يردنكسالا

 .يريهزلا دمخ خيشلاو «ينيبرشلا نمحرلا دبع خيشلا سورد رضحو

 دبع خيشلا مزالو ءيرمغلا ءاقبلا يلاو ءيوارحنلا دمم خيشلاو

 اهركذ ءبتك ةدع نيروكذملا ىلع أرقو .يفنحلا ناسح نب محرلا

 نم مهنمو الوا نوروكذملا مهنم .ءنوصحي ال قلخ نع ذخاو .اليصفت

 يلابنربلا نيدلا ردب خيشلاو :يوالبطلا رصنلا وبا خيشلا ؛نييرصلا
 دمح خيشلاو « يسنهبلا دمح خيشلاو ءريدب خيشلاو يرمعلا رماع خيشلاو

 مع المو ءيدنسلا هللا دبع المو ؛هللا رصن اللا مجعلا نمو :يجافخلا

 المو «يدركلا دمحا المو ءرفنضغ ديسلاو « ىلع ازريمو «يدنهلا هللا

 ةكم لها نمو «بيبطلا فسوي الملاو ؛نيدلا رصن ديسلاو :؛ئراقلا يلع

 يمزمزلا زيزعلا دبع نب دمخ خيشلاو .ةريهظ نب هللا راج نب ىلع خيشلا
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 ذخاو :«نايماصعلا ىلع خيشلاو نيدلا لامج خيشلا نايضاقلا ناوخألاو

 يرصملا يراهصحلا بيطخلا دحاولا دبع خيشلا رمعملا نع اضيا ثيدحلا

 لماكلا لضافلا هبحاصو يميجعلا نسح يضاقلا نع ةئيمهلا مع ذخاو

 ردصتو بذأو مزالو مكتو ثحابو , يكملا ريثكاب لضفلا نب دمحا خيشلا

 ءاشناو مظنلا يف غلبو ءفينصتلاو ثيدحتلاو ءاتفالاو سيردتلل

 اهامس ةماقم اهنم تافنصم ةدع هلو «ةياهنلاو ةياغلا بطخلاو لئاسرلا

 ا" ىمسملا ةيديردلا) حرشو (ةينسحلا فاصوالا يف ةينسلا فادصالا)

 نسح يف ةريرسلا نسح)و (ةروصقملا تايبالا ىلع ةروصقملا تايالاب

 نبا ةيعيدب لاونم ىلع يه يتلا هتيعيدب حرشو) احرشو انتم (ةربسلا

 قبسي مل ضورعلا مع يف باتكو (ةفالخلا تآشنمب ةفالسلا ةأشنإو (ةجح

 ملعب ليلجلا حتف هامس نفلا عضاو ليلخلا ىلع كردتسا هناف هلثم ىلا

 اعبرا رئاودلا لعجو يقابلا ىلا سمخلا رئاودلا نم ةرئاد ددرو ليلخلا

 بيطلا ملكلا هامس « ينتملا ناويد نم ةعطق حرشو « كلذ ىلع مئتاق ناهربب

 ليصفت) اهنم ةددعتم لئاسر هلو (ةجح نبا ركب يبا ريخأتب ةجحلا ولع)و
 عماجلا تارضاحل عماجلا درفملا) و(ةلاسرلاو ةوبنلا نيب ليصفتلا يف ةلاقملا

 ءانثا يف تبث اذا موي لوا ءاضق كحو ؛مرحلا لها فاقوا يف مرحلا ظفحو

 دئاوفو ءاللع نيعبرا يف لئاسرلا نايعا نم لئاسملا نويعو « موصلا رهش

 ةيربطلا ءانبالاب ةيربلا ءابنإو ءىرقلا مأ كولم دئاوعب ىرولا كولس

 ريرحت)و «(يضاقلاو يرشخزلا يترابع نيب قيفوتلا يف يضاملا دقانلاو

 ةيمالسالا رئاعشلا نيطاسا)و (يسدقلا مالكلا قيقحتو يسفنلا مالكلا

 سئارغو راكبالا سئارع)و (ةيمرحلا رعاشملاو نيطالسلا لئاضفو

 لها سجرلا منع بهذيل هللا ديري امنا ىلاعت هلوق اهب رسف (راكفالا

 حيحص لئاوا ىلع ةعطق)و (جحلا ةعتم نايب يف جثلا لباو)و «تيبلا
 ,قئار رعش ناويدو يراخبلا ماهفا يف يراجلا ماحفا اهامس (يراخبلا

 كلذ ريغو «ةحكنألا بطخ ناويدو تايديعو تايعمج بطخ ناويدو

 نمل



 امنا ولو ققحتو لبالبلا جيهت تابتاكمو تاءاشناو تاقيلعتو شاوح نم

 .ىهتنا لباب رحس لالح

 ديع ةليل سيمخلا ةليل نم ءاشعلاو برغملا نيب ةمحرتلا بحاص يفوتو
 مامالا هونص هيلع ىلصو .فلالا دعب نيثالثو ثالث ه *#*.١٠٠ رطفلا

 ؛«يربطلا بحلا ربق يف ةالعملب نفدو ءديعلا ةالص دعب ءيربطلا هللا دبع

 مهو «اهبراغمو ضرالا قراشم يف نوروهشم فرشو ملع تيب نويربطلاو

 ركذ دهف نب رمع نب نيدلا مجن خيشلا ناف .ةكمب تاتويبلا يوذ مدقا

 ةكم مدق نم لوا نا :لاقو نييربطلا مجارتب نييبتلا هباتك يف كلذ
 ينيسحلا سراف نبا يلع نب ركب ىلإ نب دم ركب وبا نيدلا ىضر خيشلا

 رازو اهب عطقناو اهدعب يتلا يف وأ « ةثامسمخو نيعبس ةنس لبق « يربطلا

 هل دلوف نييضرم ةاده ءاللع ادالوا هدنع هللا لأسو هلع ىنلا [دجسم]

 ,«بوقعيو قاحساو ليعامساو مههارباو ىلعو دمحاو دمع مهو دالوا ةعبس

 ماقم ةمامأو ءاضقلا لوخد ناكو «نيسردم ءالع ءاهقف مهلك اوناكو

 يف دهف نبا مجنلا هركذ [ى ةئاتسو نيعبسو ثالث ةنس مهتيب يف مهاربا
 دقعلا هخيرات يف يسافلا هركذو :ىرقلا ما رابخاب ىرولا فاحتا هخيرات
 ةصوصخم روكذملا ماقملا ةماما لزت مو «نيمالا هللا دلب خيرات يف نيمثلا
 كلذ يف ةرشابملل مهنم لك ناكو «يبنجال كلذ يف مهعم لخدم ال ء مهب

 نمز نم مهل قلطملا نذالا عوقول ديدج نذإ ىلا حاتحي الو .رشابي
 ىدحا ماع يف ىفتاو «نيمدقتملا فارشالاو «نيقباسلا نيطالسلا

 ليوط مالك عقوو كلذ يف مهعم لوخدلا مار اناسنا نا «فلاو نيعبراو

 ريزو نم رمأ درو مث ا"'نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا هعنم مث , كلذ يف

 يف يفوتو ه0 ةنس محلا يلو (نيسحلا ن نبا سيلو) يمن يبا نب نسح نب هللا دبع وه 1(

 .اها١1١٠ ةنس

 صا



 امو ءنالا ىلا كلذ رمتساو اضيا روكذملا عنمب اشاب دمع ذكنيح رصم

 اهيلع نودقعيو رباك نع ارباك اهنوقلتي مهيديا يف ةيلعلا بصانملا تلاز
 ةمامالاو سيردتلاو ىوتفلاو ءاضقلا نم ءرصانخلاب راختفالا ماقم يف

 ِق ةكمب لقتني اهيدق ةباطخلا بصنم ناكو .سيفنلا هللا دلبب « ةباطخلاو

 يف مهمدقا يربطلا تيبو «نييرونلاو نييريهظلاو نييربطلا :توبب ثالث

 بحلا نييربطلا ءابطخ نمو «ةميدقلا خيراوتلا بتك نم معي اك كلذ
 ددج فلاو نيثالثلا دودح يف هنا مث :يربطلا نيدلا ءاهبو «يربطلا

 ناكو :«نيعبراو ةثالث ماع يف يلبنح رخآ مث يلبنح مث يكلام بيطخ

 الع مظعلا الا هدلقي الف ءسانلا ثادحا نع اظوفحم ةباطخلا بصنم

 ىقونملا دم خيشلا ةياطخلا رشاب نا نيعبراو ىدحا ماع ىف قفتاو ابسنو

 خيشو اهيضاقو ةكم بحاص هب ابطاخم رصم ريزو نم رما دروف
 كاذ ذا ةكم يضاق عنتما هتبون تءاج الف .كلذ نم هعنمب ءاهمرح

 ناكو ديز فيرشلا ىلا لسرأف هفلخ ةالصلا نم يدنفا (هللا كَس)

 نم هعنمو فيرشلا هيلا لسراف بطخو ربنملا دعص دقو مارحلا هالصمبب

 ةرثكلا ةياغب اننامز يف ءابطخلا مث سانلاب ىلصف ؛هريغ ىلا راشاو ةالصلا
 ينبلو «ةنس ءيضم دعب الا هتبون ىلا مهنم دحاولا لصي ال هنا ثيحب

 حالفلاو ريخلا بابسا يخوتو حالصلاو عرولاو ىوقتلا ديزم يربطلا
 راعشالاب مهنيب لسارتلاو ,ةفرشملا ةكم ةالو نيبو مهنيب ةفلالا ةدايزو

 ةرهاصملاب ةلصاوملا تضتقا مهنيب ةفلالا كلت نا ىتح .ةفيطللا ةنسحلا

 تنب بنيز نا يسافلا لقن دقف ةرخافملا بابسا نم وه ام تلمكاو

 ةجوز تناك يربطلا لاجلا اضيا اهيضاق نب دمحا باهشلا ةكم يضاق
 هنم تعلتخا مث ةئاعبسو نيعبس ةنس ةكم بحاص نالجع فيرثلا

 امو بقانملا نم مهل ام مع نيمثلا دقعلا علاط نمو .اهيلع هيرستل
 لالج ظفاحلا اهأشنأ ىتلا ةماقملا كيهانو بصانملا نم هيلع اولمتشا

 اباو تاداعسلا ابا لزع امل رخأتملا يربطلا بحلا ائنهم يطويسلا نيدلا

"١ 



 فيضا ام عم هدرفب كلذ ىلوو ء ءاضقلا ةطخ نع ةريهظ ينبا تاكربلا

 بحاص نالجع نب نسح نب مساقلا ىلا فيرشلا ةياعسب بصانملا نم هيلا

 :هرعش نمو

 ارصبلاو لقعلا قوري ًاًميش ترصبأ امبراضملا كلت ينكاس نع تبغ ذم

 اًرظتنم لصولل لزأ م هقدصب ّلمأ يلف مٌهايقلب لجع بر اي
 :ةكم لها يف ينيمامدلا ردبلا لوق ىلع فقو نيحو

 مكسنا مل يف انت ًانأ ٌجلزالةكم ينكاس ابي

 كسنأ اَنشَحوُأ اقللا دنع ميلوق ىوس بيع كيف ام

 :هلوقب باجا

 مكسدح نم ءاج مهف ءوس نم هنكلو اذه انبيع ام

 كفن ىلع اوكباف ىضم ام لب اقللا دنع شاحيالاب نْعَن م
 :مارحلا دجسملاب موي تاذ مأ هنا ءهتبيدب نم ىكحي ام بيرغ نمو

 انالوم اي :هل لاقو ءابرغلا داهز نم لجر هضرتعا ماقملا نم جرخ الف
 :لاق !معن لاقف ؟نحن هل لاقف ةمجعملا لاذلا جرخم نوديجي ال ةكم ةمئا

 نالا عمسا هل لاقو «لاذلا ةنابا يف غلابف تارم ثالث !بذكت !بذكت

 .ىهتنا الجخ لجرلا عطقناف ؟ال ما اهجرخم ديجن له

 ه9و85 - 9٠٠١ يهكافلا رداقلا دبع - 0١

 تايفو بحاص همح رت , يكملا يعفاشلا يهكافلا رداقلا دبع خيشلا

 دبع لضافلا خيشلا يفوت .نيناُمثو نينثا ه١ ةنس يفو :هلوقب رباكالا

 نم لوالا عيبر رهشب هدلوم ناكو .ةكمب يهكافلا ىلع نب دمحا نب رداقلا

 ةيادبلا ىلع ناخرش اهنم ةديفم فيناصت هلو ؛ةئاعستو نيرشع ماع

 اهنم تيارو .ءرصحت ال ةريثك تافنصمو ءرخالا نم ربكا (هدحا يلازغلل

 ا



 ؛ اهترثك يف يطويسلا لالا هّبْشَأ هنا يرمعلو ءىتش نونف يف ةديدع ةلمح
 ءالضفلا ضعب ركذو هللا هحر ةلامر ةلأسم لك ىلع بتكي هنا ثيحب

 رشاع ءاثالثلا موي هتافوو « ةثاعستو رشع عست ةنس يف تناك هتدالو ن

 نسحلا يبا خيشلا نع ذخا هناو ءهالعا ةروكذملا ةنسلا نم بجر

 رجح نبء.ةمالعلا مزالو .يىكملا رافغلا دبع دمحا خيشلاو «يركبل

 ةنس هدلوم :لاقف هخيرات يف ىبطقلا ةمالعلا هركذو ."اه١ ىكل
 فيطل ةهكافملا نسح اروبص اعونق ناكو :[لاق نا ىلاإ] .هودد
 هللا همحر .هضرم موي عسات يف يفوت جلافلا هباصا « تاكنلا ريثك .تاذل

 .ةنجلا هارق لعجو ىلاعت

 ها50 - ١١65 ىنتفلا رداقلا دبع -

 دبع نب دمحأ نب ينغلا دبع نب حلاص نب ىنغلا دبع رداقلا دبع

 زاجحلا ءالع دحا .يكملا ,يفنحلا لصالا ينتفلا ءقيدص نب ينغلا

 اك .فلاو نينئامو نيسمحو تس ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو .رباكالا

 زنك نتم اهنم انوتم ظفحو اشن اهبو ءةقدص دمحم خيشلا هنبا هب يندافا
 ءةيهقفلا بتكلا ةعلاطم ىلع كايمنالا يف ةيلعلا ةمحهلا هل .قتئاقدلا

 ثيحب لئاسملا نيب عمجلاو قرفلا ةفرعمو لاغتشالا يف تاقوألا فرصو

 خيشلا ةمالعلا نع ذخا ,.لضافآلا نارقالا نم اريثك هقفلا مع يف قاف

 خيشلا ةمالعلا ىلع ارقو «ثيدحلاو ريسفتلا يف اضيا هيلع أرقو لامح
 .ةمات ةمزالم همزالو ءاهريغو ديحوتلاو هقفلا يف جارس نمحرلا دبع

 دبع خيشلا ىلع اهريغو ةيبرعلا يف ًارقو ءهدنع ىوتفلا نيما ناكو
 يلو ءمات ظفحو رفاو لقع اذ ايكذ ناكو «ىفئاطلا ىحبسلا رداقلا

 رهش نم يناثلا ءاعبرالا موي يفوت .مايق نسحا هب ماقف فئاطلا ءاضق

 .589ص رفاسلا رونلا يف سورديعلا همجرت (1)

 ضحو



 ادخاو انبا فلخو هللأ همر , ةالعملاب نفدو ةكم ىلا در 5 هيلا بهاذ

 ها؟.؟8 - ١؟عم طاشم رداقلا دبع - ؟و*

 مارحلا دجسملاب سردملا «يكلاملا ماقمب مامإلا « طاشم رداقلا دبع
 نامت ةنس يف ةمركملا ةكمب دلو .رعاشلا بيدألا ةمالعلا « ىكملا ىكلاملا
 هنع يوارضحلا دمحا خيشلا هدافأ اى ءابيرقت فلأو نينكامو نيعبرأو

 هقفتو ءاهريغو بهذملا نوتم نم ًاريثكو مظعلا نآرقلا ظفحو اهب أشنو

 ثيدحلا يف هيلع أرقو ءةيكلاملا يتفم نيسح ةمالعلا خيشلا ىلع

 أرقو ءةريبك ةمزالم نالحد دمحا ديسلا مزالو .كلذ ريغو هحلطصمو

 هل نذأو قوفتو هب عفتناو «ةريثك نونف يف ةديدع امولع هيلع

 نم امل ام رئاسب روكذملا نيسح خيشلاو وه هزاجأو ءسيردتلاب

 :مانالا نم ريثك هب عفتناو مارحلا دجسملاب سيردتلل ردصتف « تايورملا
 ناكو ءروكذملا دمحا ديسلا ةذمالت نم ىلوالا ةقبطلا رباكا نم وهو

 .ةميظع ةورث اذ مجرتملا ناكو «نيربتعملا ةكم راجت رباكا نم هدلاو
 «قينا قئار مظن هل اسينا .ةهكافملاو ةثداحلا فيطل ابيدا ءناسللا قلط

 هللا ةمحر ىلإ لقتناو لجألا يعاد هاعد نا ىلا ؛هتاقوأ اعزوم لزي ملو

 همحر ةالعملاب نفدو فلاو ةئاثلثو نيتنثا ةنس يف هلاقتنا ناكو لجو زع

 انبا بقعأو هدقف ىلع سانلا فسأو .دلاولا كلذب قربخا (ك هللا

 بلاط نكي ملو :هدلاو ةمامإ ةفيظو هيلإ تلقتنا «يلع همسا ادحاو
 ةدوس نب يدهم خيشلا ىلع أرق مجرتملا نأب يوارضحلا خيشلا دافأو ؛ ماع

 ةنم دمحا ةمالعلا ىلع رهزألا عماجلاب أرقو رصم ىلإ لحر هنأو « يسافلا
 يربك دمحا خيشلاو .«يكلاما ناسيكلا روصنم خيشلاو :يكلاملا هللا

 ناكو ءمارحلا دجسملاب سوردلا مزالو ةكم مدق مث .مهريغو .ءيرصملا
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 حالصإو مهروما ةيوستب اًمئاق ناكو ءراجتلا خيشب ةكمب هيلإ راشي

 تاراعتسالا يف نتم ىلع ةيشاح ىلع هل تفقو دقو .ىهتنا .مهوئش

 فيلآتلا نم هل نأب ءالضفلا ضعب ينربخأو نالحد دمحا ديسلا هخيشل

 نافع نب ناثع انديس فاقوا ىلع ارظان ناكو ؛كلذ را مل يفا الإ اهريغ
 .هنع هللا يضر

 ها١١؟0. ؟ ..  ىتفم دعسا رداقلا دبع - ؟ة:

 دبع اهيتفم نبا ىلع ةمركملا ةكم يِتفم نبا دعسا نب رداقلا دبع
 همحر ناك :ةمالعلا يقيدصلا « ىكملا يفنحلا «ىتفم ركب يبا نبا رداقلا
 ءالع ىلع أرق :ةيبدألاو ةيبرعلا نونفلاو ةيعرشلا مولعلاب املاع هللا

 ءمارحلا دجسملاب سردو ءايظع اغلبم ةعفانلا مولعلا نم غلب ىتح هرصع

 يدهملا تامالع يف ةلفاح ةلاسر هل تيأر ءمات بذع فاش ريرقت هل ناكو

 دعب نيسمحو فين يف ةفرشملا ةكمب يفوتو «لئالدلاب ةرونم ءرظتنملا
 .ةالعملاب نفدو ابيرقت فلألاو نينثاملا

 ها١9١١ - .. ىتفملا رداقلا دبع - 6م

 ركب يبأ نب رداقلا دبع يتفملا نب ىيحي يتفملا نب رداقلا دبع يتفملا
 بيدألا هيقفلا ملاعلا مامإلا : يكملا يفنحلا , يقيدصلا رداقلا دبع نب

 دلو ناعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا هقفب اقوفتم انقتم ناك« رثانلا مظانلا

 هنإف . ىلع يتفملا ةمالعلا همع مهنم. اهخويش نم ةعامج ىلع مولعلا أرقو ةكمب

 هدنع ىوتفلا نيما راصو ءدافأو سردو دافتساو هقفتو جرخت هبو همزال

 هماقم ماقو هل مجرتملا ىوتفلا دلقت ءروكذملا همع ىفوت املو ءةديدم ةدم

 ةمالعلا طبس وهو .مانألا رئاس ىدل ةريرسلاو ةريسلا دوم «مايق نسحا

 ناك يتلا شماوهلا نم ةديدع فيلات هل درج دقو « يميجع نسح خيشلا

 هابشالا ىلع ةيشاح اهنم هل اهعمجف بتكلا ىلع اهقلعيو هطخب اهبتكي
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 ةنس يفوتو .كلذ ريغو فئاطلا خيراتو ءرردلا ىلع ةيشاحو « رئاظنلاو

 ىوتفلا دلقتو :ةالعملب نفدو ةكمب فلاو ةئامو نيعستو ىدحاا ه5

 ىلوت يذلا نإ ملعإ :ليمكت - يعلقلا كلملا دبع ىتفملا ةمالعلا دعب

 دبع يتفملا :مهوا .صاخشا ةعبرا يتفملا تيب نم ةمركملا ةكمب ءاتفإلا
 اك فلأو ةئامو ةينام ةنس اهل هدلقت ءادتبا ناكو ءركب يلأ نب رداقلا

 يتفملا مهثلاث . روكذملا رداقلا دبع نب ىيحي يتفملا مهيناث ءهتمجرت يف رم

 رداقلا دبع نب ىيحي نب رداقلا دبع مجرتملا مهعبار ء اضيأ رداقلا دبع نب يلع

 نم نآلا نودوجوملا يتفملا تيبو ءمهنم نيتفملا رخآ وهو ءروكذملا

 مل مجرتملو ءرم اك طقف يلع يتفملا لسن نم مهلك مهنا الإ .مهتيرذ

 مهتيبيف يفملا ظفل ينعا بقللا يقبو :[لوقي نا ىلإ] نيتنبا الا بقعي

 كلذ رسيتي ملو نرق نم ابيرق مهدنع تثكم ىوتفلا نا اك ءنآلا ىلإ

 انتيب يف تبثل مارحلا دجسملاب ةمئالاو ءابطخلا ةخيشم نا اك . مهريغل

 ىلاعت هللو رضاحلا اذه انتقو ىلإ ريثكب نرق قوف دادرم تيب ىنعا

 .رفاولا دمحلا ديزم

 :مجرتملا رعش نمو

 يحاللوق عطتال َسنألامنغاو يحاص تنا ْنكف يعادلا اص حاص

 حارشنالاو موُمْها لاوز ف دهجاوديبلا بكراو ديقلا حرطاو

 حامّرلا نيل ماوقلا ىنثتب 5 يرزت ءافيه لكي عقم

 حا طبلا ريخي اَسارثأ نيب ًالالد هبتت تدغ دق ةداغ

 حابصلا ءايض انل تنابآو ًاوحصّسمدلا انلتَدْباتَّدبت نا

 :اهنمو

 حافتلاو رانجلاو سج ْرثلاَو عنيا درولاب ناب نصغ

 حاشولا لوح جوربلا رادمو راهن نيبجلاو ليللا اهرْئَش

 ضخم



 حارقنا يف يتلقمو يرْبَص َلْيِع اَهاَمَج ِلوُطَو اَهِرْجَه نم انأ

 ىليدنم رداقلا دبع -

 مدق « يعفاشلا «مارحلا هللا دلبب رواجلا ءيواجلا يليدنم رداقلا دبع

 ىلع أرقو .دالوألا دلوأو اهب جوزتو اهنطوتو ءاريغص ةمظعملا ةكم

 اطش يركب ديسلا ىلع أرقو «مولعلا بلط يف دهتجاو اهئالع نم ةعاج
 دبع ديسلا ةمالعلا انخيش ىلعو هب عفتناو «ىتش نونف يف بتك ةدع

 ثيدحلاو كلفلاو نايبلاو يناعملاو قطنملا يف يعفاشلا يناتسغاد ميركل

 نم ةعامج هب عفتناو مارحلا دجسملاب سردو « ءالجألا خياشملا نم |هريغو

 ةلمج تمدهو مظع ليس عم ةكمب ةميظع ةرطم تتأ !'!ةنس يفو تاواجل

 ضعبو هتجوز ىلع تمده «ةمجرتلا بحاص راد ةلمجلابو اهب رودلا نم

 عجرو ريخلا لها هناعأف ىواج دالب ىلإ كلذ دعب رفاس مث اوتامو دالوأل
 ."اةكم ىلإ

 هولا - ملال يزارحلا ريبكلا دبع - ؟ةوال

 هولا ةنس ةفرشملا ةكمب يقوتو ءهوزاجأو خويشلا نع ذخأو ةئامغاممو

 .ريبك تيب يزارحلا تيبو ةئاعستو نيثالثو ىدحا

 ضف



 ه55١١- ٠١80 يراصنألا ميركلا دبع - 58

 يدارملا لاق .يفنحلا يندملا يراصنألا فسوي نب ميركلا دبع خيشلا

 ةنس ةنيدملاب دلو «عرابلا بيدألا لضافلا خيشلا وه :"ارردلا كلس يف

 مولعلا بلطب لغتشاو ءاهب أشنو فلاو نيناثو سمح ه مو

 « يجنزربلا لوسرلا [بر] دبع نب دمحم ديسلا نعو هدلاو نع ذخأف

 خيشلاو «يبرغملا دوعسم خيشلاو ءروهشملا يسدقلا يليلخلا دمح خيشلاو

 , يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا ذاتسألاو «بهاوملا حراش يناقرزلا دمح

 دحأ راصو ءالعلا نم مهريغو يكملا يرصبلا ملاس نب هللا دبع لاجلاو

 اظفاح ءةرهطملا ةضورلاب سردي ناكو يوبنلا فيرشلا مرحلاب ءابطخلا

 هلو ءملعلا نونف يف لئاسر ضعب فلأو ءايعي ال اكتم رابخألاو عئاقولل
 هولعت الماع املع ناكو ؛هبتك شماوه ىلع اهبتكي ناك ةفيطل تاريرحت

 ء«ءيضو هجوو ةرين ةبيش اذ ,ىوقتلا ةببأو «لمعلا راقوو معلا ةنيكس

 فلاو ةئامو نيتسو نينثا ه١١+* ةنس ةمركملا ةكمب هتافو تناكو

 يف ءةموظنم هل مجرتملا نبا فسوي ةمالعلاو «ىهتنا ةالعملاب نفدو

 اهيلع ةريهش «يدنسلا هللا ةمحر الملل ريغصلا كسنملا اهيف مظن . كسانملا

 ردلا يشحم « يتحرلا ىفطصم نيزلا ةمالعلا اهحرش نم ةلمج نمو ؛« حورش
 ه5١١؟ ةنس يىفو :تامحرلا ليزنت بحاص لاقو .ءةمركملا ةكمب نودملا

 يفوت ءمارحلا ةجحلا يذ نم ةعمجلا موي يف فلأو ةئامو نيتسو نينثا

 ةفرشملا ةكمب يفدملا يراصنألا ميركلا دبع ةمالعلا لضافلا لجألا خيشلا

 ,ءفسوي خيشلا مهو ءءابدأ الوحفو .ءابجن الاجر روكذلا نم بقعأو

 ءالضف مهلكو « يلع خيشلاو «نمحرلا دبع خيشلاو .تاكربلا وبأ خيشلاو
 . ىهتنا ءالع

 8٠١. ص " ءزج /رردلا كلس 1(

 ضيفنا



 ها١*8 - ١١11 يناتسغادلا ميركلا دبع - و

 دلبلا ليزن «يعفاشلا «يفناتسغادلا ةزمح نب ميركلا دبع ديسلا

 حتفو نيتلمهملا ءارلا نوكسو لادلا حتفب) دنبرد هدالبب دلو .مارحلا

 وه يندافأ اك « فلأو نينئامو نيتسو عبس ةنس (نونلا نوكسو ءابلا

 ىلع مولعلا ليصحتب لغتشاو ءديجملا نارقلا ظفحو اهب أشنو كلذب

 رايد ىلإ بهذ مث مهب عفتناو «نونفلا نم نف لك يف مهيلع أرقف « اهئالع

 رئاس هزاجأو «لضافألا ءالعلا نم اهب نم ىلع كلانه هبلط متو «ركب

 ةنس يف هل ىدصتو ءركب رايد يف سردف سيردتلاب هل اونذأآو «هخويش

 اهب ماقأو رصم ىلإ لحر مث نيعستو تس ةنس ىلإ اهب ثبلو «نيناُمو نام
 رضحو اهب رواجو ةضيرفلا ءادأل ةفرشملا ةكم مدق مث ءةدحاو ةنس

 «يروجابلا ةمالعلا ذيملت يعفاشلا يفاتسغادلا ديمحلا دبع خيشلا سورد

 هزاجاو ءدواد يلا ننسو ءرجح نب ةمالعلا ةفحت هيلع أرقو همزالو

 ةنئاكلا هتولخبو ءمارحلا دجسملب سردي ثبلو ءهب عفتناو هتايورمب

 : يفنحلا هقفلا يف سردي ناك هنا ىتح نونفلا رئاس يف ةيدوادلا ةسردب

 لضافأ ءالع هب جرختو «فانحألا ءالع ضعب ىلع هأرق دق هنا ال

 , يكلف ننفتم عضاوتم لماك لضاف صلخم لجرل هناو «نوسردم نوريثك

 مقم نآلا وهواراد كلمو ةورث اذ راصو دالوألا دلوأو ةكمب جوزت دقو

 نايعا نم مانألا ةدافاو ةدابعلاو سيردتلاب لغتشم «:مارحلا دلبلاب

 . "ااهئاربك مظاعأو اهئالضف

 يديعصلا ميركلا دبع - ٠6

 لاق .عامشلا يعفاشلا يكملا « يديعصلا دمحا نب ميركلا دبع نيزلا

 ءهرصع ءانبأ يف غبن بيدا :لاقف طقف يبهذلا ةجرت :جوخ خيشلا

 )١( ص (مجارتو ريس) يف ةمجرت هلو .ه١+“ه ةنس يفوت 1.١؟5.

 ضخ



 خيشلا هيخأ نع ملعلا ذخأ «هرعش قيقرو هئاكذ ةوقب مهيلع ًارختفم

 لاكب هوني اتايبا لإ لسرا .نسح رعش هلو «نيتليضفلا اتلك نيوخألا

 - : هلوق يهو «هنف ِق هتف رعم

 نئسلا دوم يَهَذلا ىلع ّحَّرع
 يقيس نم يتّيحت هيلإ لمحاف
 يذلا ْتْبَتلا ةماهفلا "'!ةلْخّرلا

 ابيجم هيلإ تبتكف اهرخآ ىلإ

 نمزلا نض دقوردعب يلَعتراز

 ةقر ةحاصفلاب ىبست ٌءافْيَه

 ننسلاو عئارشلا ناكرأ ٍديشمو
 ْنِحَلا رَهَظ ةمايأ هل ْتَ'َلق

 ٌنلعلاو رئارّسلا يف صّنخأ هلل

 نغالا ضورلا ىلع اقارشإ قوفتو

 َنئسلاو فراعملاو لئاضفلا ْنيَر اًهدّيجبو اهدقع مظانو آل ْمِل

 .رشع يناثلا نرقلا لها نم وهو .لاق ام رخآ ىلإ

 ١ - -ناخ يضاق ميركلا دبع 951١-٠١١5اه

 دمح نب دمحا نيدلا ءالع « ىسيع يلأ نب نيدلا بحم نب ميركلا دبع

 نيدلا ءاهب نبا «يواتفلا بحاص ناخ يضاق ريغ اذهو ءناخ يضاق نبا

 نب ميهاربإ نب دمح هيقفلا نبا مساق نب يلع نبا ليعامسأ نب بوقعي
 يكملا مث «يرداقلا يفنحلا يلاورهنلا مث ؟يروباجيبلا يفدعلا ليعامسا

 مات لاغتشا هل الضاف امامإ ناك .ةمركملا ةكم يتفم . يبطقلاب ريهشلا

 ةطاحإلا عم هدعاوقو هماكحأب اريبخ هقفلاب فراع نسح ظحو ملعلاب

 راضحتسالا عم هتكن مهفي «ًاديرف هيف ناكف بدألا امأو «نونفلا عيمجب

 .هيلإ لحري يذلا ماعلا .ءاحلا نيكستو ءارلا مضب ةلحرلا )١(
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 نوكس اذ مات ظفح هل ناكو «ةبطاق ءالعلا رابخأو عئاقولاو رابخألل

 نيتسو ىدحا ةنس لاوش رشع عسات نينثالا موي يف دلو .راقوو

 خيرات وهو لئاضفلا يباب ينكو ءدنهلا دالب نم دابأ دمحاب .ةئاعستو

 مولعلا ارقو اهب اشنو «نيدلا بطق هيخاو ءهدلاو عم ةكم مدقو .هتدالو

 , خياشملا نع ذخألل نيدلبلا ىلإ لحر مث ء مهريغو هيخأو هدلاو ىلع اهيف
 .هذاتسأو همع مزالو نآرقلا ظفحو أشن اهبو .ه١ .كانه مجرتملا دلوأو

 جرختو هقفت هبو ء«ةفرشملا ةكم يتفم يفنحلا نيدلا بطق ةمالعلا
 عيمج هيلإ تلآو « ءاتفإلا يف هماقم همع دعب ماقو سرد ءدافأو دافتساو

 ةعبرأ هبتك تغلب ىتح هعم تغغو «ةريثكلا بتكلاو لاومألا نم هتافلخم
 ةبتكلا تناكو ءرثكأو ةثالثو نيدلجيو دلجي نيب ام «.باتك فلأ رثع

 اهحيحصتب ءانتعالا عم «بتكلا نم ديري ام هل نوبتكي هتيبل نيمزالم

 نع ذخأو ءهرصع يف ًاديرف ناك ةلمجلابو ءاهيقحتسمل اهذبو ءاهطبضو
 «يمتيطا رجح نبا دمحا خيشلا ةمالعلا نعو .ءيدنسلا هللا دبع خيشلا

 هامس ةدايز هيف دازو ءروكذملا همع خيرات رصتخاو .هطخب هتيار اك

 موي سمشلا بورغ لبق ةكمب هتافو تناكو ء(مالعالا ءالعلا مالعا)

 ,فلأو رشع عبرأ ه54١١٠ ةئس ةجحلا يذ رشع سماخ ء«ءاعبرألا

 يراجلا ريبعتلا) هامسهلمكي /يراخبلا ىلع حرش هتافلؤم نمو ؛ ةالعملاب نفدو
 نينثا ةنس ةكم ءاتفا ىلوتو ءهطخب هنم ةعطق ىلع تفقو (يراخبلا ىلع

 ناكو : ةئاعستلاو نيعستلا دودح يف يفنحلا ماقملاب مأو «ةئاعستو نينامثو

 ةمجرتلا بحاص يفوت (لف ءةمامأ ثدحت ال نأب ةيناطلس طوطخل ًاظفاح

 يفوت ذمف ءهدلاو هيلع ناك (ك . ظفحلاب هماقم نيدلا لمكا هنبا ماق

 نمزلا كلذ يف اوغلب نا ىلإ ديازتي لاحلا لزي مل ءًاديهش نيدلا لمكا

 ةمحرتلا بحاصو ءاماما نيسمخلا وحنف نآلا اماو ءامامإ رشع ةعبرا وحن

 ءاتفإلا ةلباقم يف نوكي ةَّدج ردنب مولعم ثادحإ يف ىعس يذلا وه
 يتلا ةعلخلا هل تلعج نم لوا وه ًاضيأو ءهيلإ بيجأو .ءةكمب يفنحلا
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 افوص هل ثدحا ًاضيأو «يفنحلا يتفملا .اهسبلي يرصملا بكرلا عم لمحت

 ىهتنا ةيقاب نالا ىلإ يهو ءرانيد ةئام اهنمض يفو :«ةيمورلا رايدلا نم

 يبطقلاب ريهشلا هلوق .يكملا جوخ نيدلا ردب خيرات نم لئاخلا رهز نم
 همع قالطإلا دنع دارملاف الإو .بطق ةمالعلا همع دعب ةكمب ةيناث ةرهش

 ءايشأ هيف دازو يأ ..خلا همع خيرات رصتخاو هلوق .هبنتف روكذملا

 يف يربطلا يلع مامإلا لاقو :هفيلأت دعب ثدح ام هيف ركذو .ةمهم

 يطقلا ميركلا دبع خيشلا كراش ه 55٠ ةنس ينو : يكسملا جرألا هخيرات
 ,يفنحلا ماقم ةمامإ يف ةّمّلس لأ خيشلا تيبو «نييراخبلا ةداسلا تيب

 هنأ ثيحب «ةمامألا يف كراشم قرطت نع هل انئاص :ماقملل ًاظفاح ناكو

 «خورف نب يكم الملل ةمامإ ةفيظوب فلألا دعب رشع ةثالث ماع يف درو
 دق هنأل ؛ةيناطلسلا ماكحألا نم هديب اب ميركلا دبع خيشلا هعنمف
 ةالوو .ةفرثملا ةكم بحاص ضرعب ةيناطلس ةفيرش اماكحأ جرختسا

 دلاو خورف عفشتف «يفنحلا ماقمب ةمامإ ةفيظو دجي ال ناب ءابب رمالا
 كلذ ميركلا دبع خيشلا غلبف :ماورألا رباكألا ضعبب روكذملا يكم

 لقتنا مث «ةلأسملا هذه يف ةهاجولا نم ضعبلا كلذ عنتماف ءلاحلا نيبف

 هدلو نأشلا اذهب ماقو «فلألا دعب رشع ةعبرأ ماع يف ميركلا دبع خيشلا

 اديهش تاف ردقلاو ءاضقلا هيلع ىرج مث ماظنلا ظفحو :نيدلا لمكا

 اماو :جوخ خيشلا لوق .ىهتنا ةليوط ةصق دعب . فلأو نيرشع ةنس يف

 دعب نْيعستلا ماع نم لب نآلا اماو :لوقأ امامإ نيسمخلا وحنف نآلا

 اماو ءامامإ نيعبسو ةسمخ روكذملا ماقملا يف اوغلب دقف .فلألاو نيتئاملا
 «تعطقناو ءرمتست مف يفنحلا ءاتفإلا ةلباقم يف تالصلا نم هركذ ام

 تيب كراش يربطلا مامإلا لوقو ءالصأ ءيش '''اننامز يف اهنم قبي ملو

 .فلؤملا نامز يف يأ 00(
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 ا(ك ءاسنو الاجر تيبلا اذه ضرقنا دق :لوقأ ..خلا نييراخبلا ةداسلا

 نأ ركذو (نمزلا ءالضف فاحتإ) هخيرات يف يربطلا دمع مامالا هلاق

 بجر رشع يناث يف يفوت «يفنحلا يراخبلا نيسح نب دمحم ديسلا مهرخآ
 تيب كلذكو ..ىهتنا ىلاعت هلل ءاقبلاف :ةالعملب نفدو ه89١١1 ةنس

 :يربطلا ىلع مامإلا لاق دحأ مهنم قبي ملو اوضرقنا ةملس يبأ خيشلا
 .هقحتسي نم هاطاعتي نا ةفرشملا ةكمب راج فرعلاف ءاتفإلا بصنم اماو

 خيشلا ىعس مث ءبصنملا اذه يف ةنطلسلا بناج نم ًاماقم دحأ نكي مو

 يف هنم ررقتو «نسح فيرشلا ةمدخب لصتا نا دعب يبطقلا ميركلا دبع
 لك مزع مث هالعا جوخ خيشلا هركذ ام رخآ ىلإ ءهدج ردنب نم مولعم
 يف ىعسو «ةيمورلا رايدلا ىلإ «ةعبرألا بهاذملا يتافم يقاب نم دحاو

 لعجو ؛كلذ ىلإ مهنم دحاو لك بيجأف « ءاتفإلا لباقم يف مولعم لعج
 ىلع نوتفم ةفيرشلا ةنطلسلل راصف «مدقتملا ردنبلا نم ايناثع نوسمح هل

 نع رم امب هتصالخ يف مجرتملا يبحلا ركذو .ىهتنا ةعبرألا بهاذملا
 . "جوخ (0)

 ها١١#5 - .. يدنمهلا ميركلا لديبع سا ”.9

 خويش كردأ .يكملا مث يدنا يفنحلا هيقفلا رضخ نب ميركلا دبع
 ءاهريغو يرصبلا هللا دبع خيشلاو «يميجعلا نسح حخيشلاك تقولا
 ريثك هب عفتنأاو ؛مارحجلا دحسملاب سيردتلل ردصتو ىورو ( مهنع ذخأو

 ءهريغو مسا ديسلا نب نمحرلا دبع خيشلا نقتملا ملاعلا مهنم «مانالا نم
 ىف فلأو ةئامو نيعبرأو ثالث ةنس يفو :تامحرلا ليزنت بحاص لاقو

 ديرف ةمالعلا ماعلا ريغصلا يفنحلا ليلجلا خيشلا يفوت ء«ةرخآلا ىدامج

 .م/ رثألا ةصالغ (1)

 نينا



 يدنهلا سردملا ميركلا دبع «هنارقأو هرهد ديحوو هنامزو هرصع

 « يقيدصلا رداقلا دبع يتفملل اقيدص ناكو لوقا ( ىهتنا ةكمب يدنسلا

 ةيشاحب هتيأر اى ةلئسألا ىلع اهبتكي يتلا ةبوجألا يف هيلع لوعي ناكو

 .هطخب هيواتف

 مجرتملا دلاو ناكو !'!نبا ًائشنم يكملا ءادلوم يرصبلا فيطللا دبع

 مسأو ءاهريدتو ةرصبلا ىلإ رجاه مث « دادغبب هنكسمو «لصألا يف ًايدوهب

 ىدحإ ةنس يف ةفرشملا ةكم ىلإ هب مدق مث روكذملا هنبا اهب دلوأو

 «نينس عبرأ وأ ثالث وحن كاذ ذا هنبا رمعو ,«فلأو نيتئامو نيعستو

 نم ةلمج ظفحو ءديجملا نآرقلا اهب ظفح عرعرتو ربك امو اهنطوتو

 :هنامز خياشم ىلع أرقو «موهفملاو اهنم قوطنملا مولعلاب لغتشاو «نوتملا
 هقفلاو ديحوتلا وحنلا يف ءاطش يركب ديسلا هيخأو ءاطش رمع ديسلا
 ,يعفاشلا طايخ دم خيشلا مزال مث ءًاضيا (هريغ ىلع أرقو ءاهريغو
 قطنملاو وحنلاك نونف ةلمج يف بتك ةدع هيلع أرقو «2ةيلك ةمزالم

 فوصتلاو كلفلاو ضورعلاو فرصلاو هلوصأو هقفلاو نيدلا لوصأو

 بقعي مو '''هللا هحر ةالعملاب نفدو ةمظعملا ةكمب ينوتو :كلذ ريغو

 اهه١1؟. 066-0 سير فيطللا دبع - "6غ

 يفوت فلأو ةئامو نيثالث ةنس بجر رشع عباس ةعمجلا موي يىفو :لاقف

 تقوملا « سيرلا مالسلا دبع خيشلا نبا فيطللا دبع خيشلا هللا همحر

 .لصألاب ضايب (1)
 .هتافو ركذي ل (0)
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 كلسملاو ءحلاصلا فلسلا ةيقب .يكملا يعفاشلا ءمارحلا هللا تيبب

 :هلوق ضعب نم « رثانلا مظانلا مالسإلا خيش « حبارلا

 ينضم يجش فيلح قاتشم ةّغ نع انتّبحا ْعَلَب اًبّصلا مسن

 اًنخ امو مدقلا ٍدهَملا ىلع اَناو ىَوجلا نم تيقل اع مهغلَبو

 ان مهيدايأ ْلَّبَق مهتئج اَذإ مهضْرَأ مُمْيملا سرطلا اهّيَأ ايو

 لسن نم ءنآلا نودوجوملا سيرلا تيبو ءهنبا بقعو تلق .ىهتنا

 .يلع هيخا لسنو مجرتملا

 ها؟؟. - ١١؟الو ةيطع فيطللا دبع - ".ه

 يكملا يفنحلا ةيطع نب دومح نب هللا دبع نب ةيطع فيطللا دبع
 أثنو ,.فلأو نينئامو نيعبسو عست ةنس ةمظعملا ةكمب دلو .كراشملا ماعلا

 رضحو «نالحد دمحا ديسلا ىلع أرقف «بلطلا يف دجو معلا بلطو ءاهب
 وحنلا يف هيلع أرقو ءدلاولا يديسب هقفتو ءباتتك ام ريغ يف هسورد

 ردصتو «لضافألا نم اهريغ ىلع أرقو :«كلذ ريغو باسحلاو ضتارفلاو

 بابرا ةّئألاو ءابطخلا دحأ ناكو دافأو ءمارحلا دجسملاب سيردتلل

 افيطل «ةريسلا دوم ابيدا ءمارحلا دجسملاب تاشاعملا يوذو فئاظولا

 نيرشع ةنس ةكمب يفوت .مهتالصاوملو سانلل ابحم اهفرتم ءةريرسلا يناص
 هيخأل ةروكذملا هتفيظو تلقتناو ةالعملاب نفدو ءامقع فلألاو ةئامثالثلا دعب

 ءالع رابك نم روكذملا ةدوحح خيشلا هدجو ةيطع نيسح دمع خيشلا

 .حالصلاب نيروهشملا فانحألا

 ها89١ - .. دمحأ نب هللا دبع - ”5

 يعفاشلا :« ىيحي نب فؤرلا دبع نب هللا دبع نب دمحا نب هللا دبع

 ْن فؤرلا دبع ةمالعلا هدح ناكو . نيلماعلا ءاملعلا لسن ةيقب « ىكملا
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 ناكو ءرصعلا ءالع ىلع معلاب لغتشاو ةفرشملا ةكمب مجرتملا دلو .نيرقلاو

 يف ةكمب يفوت هنأ :ءالعلا ضعب دافا «ةريثك نونف يف اننفتم ًايوحن اهيقف
 .فلأو ةتامو نيثالثو عست ةنس نم يناثلا عيبر رهش نم رشاعلا مويلا

 ,كلذ ىلع مكت نم را مو ءال ما بقعأ معا مو .ه١ ةالعملاب نفدو

 .ةكممب فلخ تيبلا اذهل دجوي ملف نآلا امأو

 يرهزأ هللا دبع - "هال

 ءادلوم يكملا ءالصأ ينابملفلا يواجلا يرهزأ دمح نب هللا دبع

 كلذب لضافالا ضعب يندافأ اى اهب أشنو ةفرشملا ةكمب دلو .يعفاشلا

 مارحلا دلبلا نايعا ىلع أرقو ءهليصحت ىلع بكأو معلا بلط يف ّدجو

 ةدافالاو ةعلاطملاو سردلا مزالو مولعلا ِق عربو مب عفتناو مهمزالو

 هنا الإ ةايحلا ديقب دوجوم وهو ديج مظن هلو داهتجاو دجب ةدافتسالاو
 ."'اواج دالبب رفاسم

 ها90 - ١١؟ا8 موراب هللا دبع - م

 ةكمي دلو . يكملا يعفاشلا «موراب دمحا نب رمع نب هللا دبع ديسلا

 يف عرش فيلكتلا نس غلب امو .فلاو نيتئامو نيعبسو نام ةنس ةفرشملا

 حلاص دم ديسلا ىلعو .ءنالحد دمحا ديسلا ىلع أرقف معلا بلط

 بتك ةدع هيلع أرقف «ةيلك ةمزالم اطش يركب ديسلا مزال مث «يواوز
 ءعفنلاو ةدافالاو سيردتلل .مارحلا دجسملاب سلج عرب الو نونف ةدع يف

 راصو ؛«سانلا ةطلاخم كرتو ءاتاتب كلذ كرت مث ءداجأو دافأو سردف

 .فلؤملا نمز يف يأ (1)

 نسما



 ناكو « مهيلا ببحتيو ءمهب عاتجالا فلأي ناك نأ دعب هسفنب ًادرفنم

 حيرض ةمدخو ءمات رفاو لقعو ءاهد اذ الكتم احيصف ةهكافملا نسح

 نم نييربطلا تيب نم مجرتملاو « مهتيب يف أ"اةنمآ ةديسلاو ةجيدخ ةديسلا
 تلدو ججحلا كلذب تقطن اك ءروهظلا دالوا نم ال مهنم نوطبلا دالوا

 أ"'نوع فيرشلا ةكم ريمأ هيلع بضغ الو .كلذ ىلع
 تيبل ةجيدخ ةديسلا ةمدخب معناو ءةروكذملا ةمدخلا مهنم بلس ؛هدنع

 نيتمدخلا عزن مث اطش تيبل ةنما ةديسلا ةمدخو .نالحد دئمحا ديسلا

 ةناتسالا ىلا رفاس دق مجرتملا ناكو .ءوبلا تيب اهيف فظوو ءاضيا اهنم

 فيرشلا اهعجراف اهيلا مدق ةكم ةراما ىلع فيرشلا ىلو نيحو ءذئنقو

 سمح ةنس ةكمب يفوت نا ىلا اهئاداب اًمئاق لزي ملو « مجرتملا ىلا هيلا راثملا

 همحر ةالعملب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .فلاو ةئامئالثو نيثالثو

 .دمح همسا ادحاو انبا بقعو هللا

 ها١١؟8- .٠.٠ يمرضحلا خيشاب هللا دبع - 8

 هيقفلا ثدحلا ةمالعلا : يكملا مث يمرضحلا خيشاب هللا دبع فيفعلا

 خيشلا زاجحلا ثدحم نع مولعلا ىقلت «مارحلا دجسملاب سردملا «ماهملا

 خيشلا ركذ ءهنع هذخا رثكا نكلو «هريغو يرصبلا ملاس نب هللا دبع

 ىتح ؛محلاو ملعلاب رهتشا ءاعرو ًالضاف ًالاع ناك هنأب هتمجرت يف ناطقلا

 ةنس ه١١*8 ةنس ريخلا رفص يف ةفرشملا ةكمب يفوت هناو ءهتيص دعب

 .ةالعملب نفدو فلاو ةئامو نيثالثو نام

 هومز سانا ءبسبسب

 .ها١+» ةنس يفوتو .ه١+959 ةنس محلا يلو قيفرلا نوع فيرشلا ()
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 هوال5 - .. هيقفاب هللا دبع - ٠"

 ليزنت بحاص لاق .ةكم سورديع يمرضحلا هيقفاب هللا دبع ديسلا
 دمحا نب هللا دبع نب عقسألا نمحرلا دبع نب دمحم نبا وه :تامحرلا

 نب مدقملا هيقفلا دمحم مظعألا ذاتسالا نب دمحأ نب دم نب ىلع نب هيقفلا

 نب دمحا نب هللا دبع نب يولع نب دم نب يولع نب ىلع نب دمحم نب ىلع

 يلع نب رقابلا دم نب قداصلا رفعج نبا يضيرعلا ىلع نب دمحم نب ىسبع

 هللا مرك بلاط يبانب ىلع مامالا نبا طبسلا نيسحلا نب نيدباعلا نيز

 ليقو هيقفاب وهو « هّتْيَءلوسرلا تنب ءءارهزلا ةمطاف نباو ءههجو
 موي ةكمب يفوت ءاهب نوفدملاو .ةكيبشلا بحاص يعفاشلا يمرضحلا هيقفلاب

 ةئاعستو نيعبسو عبرا ه 5174 ةنس ىلوالا ىدامج نم سماخلا ةعمجلا

 ةكم سيئر يكلاملا نيسح يضاقلا :امامإ ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو

 ءرثاعلا نرقلا لوا ميرتب هتدالو تناكو .ةكيبشلاب نفدو « ةيكلاملا يتفمو

 نع ذخاو هيف رحبتو «ملعلا بلطو نآرقلا ظفحو هدلاو رجح يف أشنو
 ام فلؤملا درواو] . ىهتنا هب هللا انعفن ءاليلج اهيقف راص نأ ىلإ خياشملا

 بحاص رواجو :[هلوق اهنمو هتنجرت يف يورلا عرشملا يف يلشلا هركذ

 هزاجاو يقتلا نيدلا ماسح نب يلع خيشلا نع ذخاو نيتنس ةكمب ةمحرتلا

 مهنم ء اهب نيرواجملاو اهئالع نع ذخاو هطخب اهتيأر هتايورمو هبتك يف
 ثيدحلا هيلع ارق «ىلشلا دمحا مامالاو ءريثكاب دمحا نب هللا دبع ظفاحلا

 ْ ."'تاقيملاو باسحلاو ضئارفلاو هقفلاو

 اهب هترواحجمو ةكم ىلا هدلوو هلهأب هلاقتنا هنع ركذو 78ص رفاسلا رونلا يف هتمجرت (1)

 .ةنس ةرشع عبرا ةفرشملا ةكمب هتماقا ةدم تناكو يفوت نا ىلا
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 ١5" - ريشقاب هللا دبع .5 - 1٠.٠لا٠٠١اهها

 نب يلع نب نمح لا دبع نب ركب يبا نب هللا دبع نب ديعس نب هللا دبع

 ءريشقاب هاربا نب هللا دبع نب مهاربا نب هللا دبع نب معملا دعس نب دمج

 ءرغصألا رفعج ىلا هبسن يمتنملا يكملا مث ءلصألا يمرضحلا يعفاشلا

 ننفتملا هيقفلاو «بلاط ىلا نب ىلع نبا ةيفنحلا نباب ريهشلا دمحم نبا

 ًاشنف فلألا دعب ةكمب دلو :نيلماعلا ءالعلا ليلس ؛هللا دبع نيدلا فيفع
 «تاءارقلا مولع ذخاو «هنافرع راونا هيلع تقرشاو .هدلاو ةيبرت يف

 محرلا دبع خيشلا نع ةيبرعلا ذخأو هل زاجاو « يمكحلا دمحا خيشلا نع

 , يماصعلا كلملا دبع خيشلاو .ينيزلا دوعسلا يبا خيشلاو .ناسح نبا

 باسحلاو ضئارفلاو «يدشرملا نمحرلا دبع خيشلا نع ثيدحلاو ةغالبلاو

 ,يرصبلا ميحرلا دبع نب رمع ديسلا نع هقفلاو «يريب دم خيشلا نع

 ,«لئاسملا قيقحت يف ةيآ ناكو هل زاجاو «يربطلا هللا دبع نب دمج مامالاو

 بتكو «ةعامج هب جرختف 2مارحلا دجسملب سرد «تارابعلا قيقدتو

 عبر ىلع اعيدب احرش فلاو بتكلا نم ريثكو :ةفحتلا ةرط ىلع يشاوح

 نب مح مظنو ءاهحرشو باسحلا ةهزن مظنو ءداشرالا نم ءتادابعلا

 نم لوصالا حرشو .«يولع نب دم ديسلا ةراشاب ءاهحرشو هللا اطع

 يف ديحوتلا ةرهوج رصتخاو ءمتي ملو ءداوجلا حتف رصتخمو - ةيبطاشلا

 يف ادتباو .هفالسأ بقانم يف هدج باتك رصتخاو ءاهحرشو ةموظنم

 يتءارق لاح يف اهحرش دق ناكو ءمتي لو ء.ضئارفلا يف ةيجارسلا حرش

 ةعيدب ةقيرط هلو «ىلاعت هللا ءاش نا هب تعفتنا دقو سردب اسرد هيلع

 دقو ءاهب أرقاو «يمكحلا دمحا خيشلا هخيش اهب لمع تاءارقلا عمج يف

 لزي ملو ؛يتالسلسم يف ةحفاصملاب لسلسملا هنع تيور دقو هسرد ترضح

 « ينظ ىلع فلالا دعب نيعبسو تس ةنس يف ماحلا هافاو ىتح ةلاك ىلع

 نسح ةمالعلل اياوزلا ايابخ نم ىهتنا ىلاعت هللا همحر ةالعملاب نفدو



 نم ناك :هلوقب ةمجرتلا بحاص ريشقاب هللا دبع خيشلل يومحلا مجرتو
 مهمركاو ءًاركذ مهرهشا نمو «نيققحملا ءالبنو «نييكملا ءالعلا نايعا

 دعب ثالث ةنس ةكمب دلو :لاق مث هيلع هب ىنثا ام ءرخا ىلإ اردق

 نع ةيعرشلا مولعلا نم اهريغو هقفلاو ثيدحلا ذخاو اشن اهببو .فلالا

 ربكا نم وهو عفتناو جرخت هبو ءحر يرصبلا محرلا دبع نب رمع ديسلا
 ىدحا ةئس جح امل يناقللا ناهربلا نع ذخاو ءاعفن مهمعاو «هتذمالت

 ردصتو ءنالع مهاربا نب دمحا مامالا نعو .فلالا دعب نيعبراو
 نم ناكو .ماعلاو صاخلا هب عفتناو ء«مارحلا دجسملاب ةدافالاو ءارقالل

 قيلاعتلا قلعو « يشاوحلا ىشحو .ةريثكلا بتكلا بتكو رهدلا بياجع
 احراط .قالخألا فيطل ظوفحلا ريثك :ةبيجعلا ىواتفلاو ةسيفنلا

 لاغتشالا يف «ةمحهلا يوق «سانلل ددوتلا ريثك .ةرشعلا ليج . فلكتلل
 انخيشك ؛ مهريغو مارحلا هللا دلب خياشم ماخفلا ءالضفلا همزالو ةبلطلل

 ديسلاو ؛ناخيش ملاس نب ركب يلا نب دمحا ديسلاو .يلشلا دمش ديسلا

 وه يذلا .يلع ديفح يماصعلا ىلع خيشلاو .«ناخيش نب رمع نب دمحم
 :مهريغو يلخنلا دمحا خيشلاو يسابعلا هللا دبع خيشلاو ماصع اللا ديفح

 يزع فيرعت مظنو ءاهحرشو بدالا يف ةموظنم فيلآتلا نم هلو
 عيبر رهش نم نيقب سمخل نينشالا موي ةكمب تام .هحرشو «يناجنزلا
 .لياخلا رهز نم ىهتنا .ه٠٠١.ا5 ةنس لوالا

 ها١*5-89١١ يرصبلا ملاس نب هللا دبع -

 ؛نيققحلا ةدمع « يكمل يعفاشلا . يرصبلا ماس نب دمحش نب هللا دبع

 .يرمصبلا هل ليق اذلف «ةرصبلاب أشنو «ةفرشملا ةكمب دلو .نيثدحملا ةتاخ
 خيشلا ةمالعلا هل مجرت ءاهب تامو اهيف معلل لهأتو «ةكم ىلا عجر مث
 خيشلا هرصع يف مدقملاو ثيدحلا ماما امأو :لاقف يفنحلا :يدنسلا دباع
 مع يف عمج [لاق نا ىلإ] .هرصع مامإ وهف يرصبلا ملاس نب هللا دبع
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 ؛ةياغ لمكا ىلا قيقحتلا نم غلبو «ةياردلاو ةياورلا نيب ثيدحلا

 نم «بتك ةدع مارحلا دجسملا يف أرقو «ةقئافلا فيناصتلا فّنصو

 يف هماتب اضيا يراخبلا أرقو «عبرألا ننسلاو لسمو يراخبلا اهتلمج
 هعيمج ىلاعت هللا همحر مامالا دنسم أرقو «نيترم ةفيرشلا ةبعكلا فوج

 ىدحاو ةئامو فلأ ةنس اسلجم نيسمخو ةتس يف ءةفيرشلا ةضورلا يف

 : يلبابلا نيدلا ءالع نب دمح ةمالعلا مهنم خياشم ةدع نع ذخاو :نيثالثو
 خيشلاو :ةزاجالاب يقشمدلا يبتكلا دمع خيشلا مهنمو «هيلع هذخا لجو

 :ةزاجالاو عامسلاب « يكلاملا رفعجلا يبلاعثلا ىسيع ةمالعلاو يواشلا ىبحي
 نيدباعلا نيز مامالاو يكملا يعفاشلا يمزمزلا زيزعلا دبع ةمالعلاو

 نسح نب ميهاربا ةمالعلاو نايربطلا رداقلا دبع ءانبا ىلع مامالا هوخاو

 ديسلا «مهنم ةعامج نم فوصتلا يف ذخاو «ءنورخا خياشم هلو يدرك

 ريهشلا يسانكملا يبرغملا ينسحلا دمحا نب نمحرلا دبع هللاب فراعلا

 : ةتسلا بتكلل هحيحصت هبقانم نمو «يدنملا هللا دعس ديسلاو ؛ بوجحلاب

 حيحص اهمظعاو ءراطقالا عيمج نم اهيلا عجرملا يهو ةخسن راص ىَّتح
 تيارو ء.هححصو .يديالا هتقرف نأ دعب مامالا دنسم عمجو « يراخبلا

 مامالا دنسم نم ةخسن يكلاملا ريمالا دمحم نب دمع خيشلا ةنازخ يف رصمب

 عم :هريغ دنع دجوي ال ام بتكلا ريسفت نم عجو «ةححصم هطخب دما
 ىلاعت هللا همحر دلو .نآرقلا ةوالتو ليللا مايقو ةدابعلا يف مات داهتجا

 فلاو نيعبراو عست ةنس ءاعبرالا موي رجف عولط دنع نابعش عبار

 ةفرشملا ةكمب فلأو ةئامو نيثالثو عبرا ه١١*15 ةنس بجر عبار يفوتو

 لهأ نم هنع ذخاو روهشم كلانه هربقو «يبارعلا ةيوازب ةالعملاب نفدو

 نم هلو .ىهتنا .مهددع ىصحي ال ام نميلاو قرشملاو ماشلاو نيمرحلا

 ةناخبتكلاب دوجوم هلمكي مو تام يراخبلا حيحص ىلع حرش فيلأتلا

 دواد يلاو ملسمو يراخبلا متخ يف لئاسرو «مارحلا دجسملاب يتلا

 لئاوالا ةلاسرو :كلام مامالا أطومو هجام نباو ئاسنلاو يذمرتلاو
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 دمخ ديسلا هاثرو :لاقو 2( هريغو زاححلاب سانلا نسب ةلوادتملا ةريهشلا

 :وهو هتافو خيرات تيب رخآو ةليوط ةديصقب يكملا رديح

 رارق راد هلادبع لح لق هخيرات يف قحي باسحلا مح

 يف يراخبلا حيحص أرقأو :ناجرملا ةحبس فلؤم لاقو - ىهتنا
 ىف تناك فلاو .ةئامو ةعست ةنس ىلوالا ؛نيترم ةفيرشلا ةمعكلا فوج

 ءمرتحلا مرحلا خيشو .ةدج بحاص كيب دمحا اهب ماق ةراع اهلخاد

 كلذب مئاقلاو اهباب ديدجت يف ىيناثعلا دمحا ناطلسلا رما نيح ةيناثلاو

 يلشلا دمحم ديسلا لاق :مظعملا مرحلا خيشو ةدج بحاص كيب ضوع

 نالع يلع دمخ خيشلا ةمججرت يف رهاوجلا دقع هباتك يف يكملا يولعاب

 مايا ةفرشملا ةبعكلا فوج ِق يراخبلا حيحص ارقو : يكملا يقيدصلا

 .ىهتنا - هلبق دحأل قفتي مل امم اذهو فلاو ةئامو عست ةنس اهئانب

 ةمالعلا ديسلا هلتخا نبا رصعلا خويش هنع ثدح

 يرهوجلاو يولملا دمحا باهشلاو يكملا يولعلا ليقع نب دمحا نب رمع

 نب نمحرلا دبع ديسلاو يديبزلا يجاجزملا يقابلا دبع نب نيدلا ءالعو
 يدنعو يقربجلا نسح دلاولا خيشلاو يواربشلاو ينيسحلا مسا ديسلا

 فورعملا يناعنصلا ليعامسا نب دمحم ددجملا ديسلا طخب هل هتزاجاو هدنس

 نمحرلا دبع نبا نسح ةمالعلا ديسلاو ءاعنص نم ةباتك ريمالا نباب
 رادهلا نب هللا ةغبص رمعملا خيشلاو املا نم ةباتك يولعلا ديعاب

 نم ةباتك يقشمدلا ناه نب نسح نب دمحو دابا ريخ نم ةباتك يفنحلا

 مهلك قشمد نم ةباتك يفنحلا ىلع نب رمع نب دمحا باهشلاو ةينيطنطسقلا

 ةنيدملا ليزن يدنسلا ةايح نب دمحم رمعملا خياشملا خويش هنع ثدحو هنع

 يكملا ديعس دمحانبدمخ خيشلاو يناروكلا رهاط دمحم خيشلاو ةرونملا

 ينولجعلا ينغلا دبع نب يداها دبع نب دمح نب ليعامسا ةمالعلا خيشلاو

 باهولا دبع خيشلاو يعفاشلا يسرمنلا يلع نب ديع خيشلاو يقشمدلا
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 نبدمحا باهشلاو فئاطلا ليزن رتنعاب دمحا خيشلاو ''ىواتدنطلا

 .. - هم55 يزارحلا هللا دبع - مر«

 دبع يضاقلا طبس ءهللا دبع نب دمح نب دمحا نب دمحم نب هللا دبع

 :نمزلا ءالضف فاحتا هخيرات يف يربطلا دمج ةمالعلا لاق . يكملا رداقلا

 تس ه 853 ةنس يناثلا عيبر رهش نم نيقب ثالثل ةعمجلا موي دلو

 ةنس ىلع عقا مو - هل اوزاجاو .خويشلا نع ذخاو ةئافامثو نيتسو

 .'اةزمهلا فرح يف روكذملا دمحا ةمالعلا وخا وهو هتافو

 اها900- 1١١:8 يرضخ هللا دبع - "ع

 دلو .مارحلا دجسملاب سردملا : يكملا يعفاشلا "أنب يرضخ هللا دبع
 ءاهب أشنو «فلاو نيتئامو نيعبراو نام وا عبس ةنس يف ةمظعملا ةكمب

 ديسلاو : يطايمد دمحا خيشلاك ءاهلها نايعا نم ةعامج نع ملعلا ذخأو

 بلغا هنع ذخاو «يناتسغاد ديمحلا دبع خيشلا مزالو «نالحد دما

 عرب الو .هوزاجأو مهب عفتناو ؛لوصالاو عورفلاو :لوقنملاو لوقعملا

 وذ حلاص وهو «ةبلطلا ضعب هب عفتناو دافاو «مارحلا دجسملاب سرد

 ديسلل امزالم ناكو «ةكمب رابكلا ةيجرطعلا دحا .بناجلا نيل :لومخ

 دق ؛هنوئش رئاسب اًئاق «ىيحي !''فيرشلا ةفرشملا ةكم ريما نب نيسح

 .رصمب اطنط ةنيدم ىلا ةبسن يواتدنطلا )١(

 6٠. مقرب هتمجرت ((

 .لصالاب ضايب ()
 يقوتو ه147١1 ةئنس ىلا رمتساو ه١١+8 ةنس محلا ىلو رورس نب ىيحي فيرثشلا ع(

 .ها867١١ ةنس رصمب
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 «ةريرسلاو ةريسلا نسح ناكو « ةيج رطعلا ةعنصب فرتحاو سوردلا كرت

 عبس ةنس ةدعقلا يذ نم رشع سماخلا ءاثالثلا موي يف ةمركملا ةكمب يفوت

 ةالعملا يف نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .فلأو ةئامالثو نيثالثو

 بقعي ملو هالوم هللأ هصحر

 .. - ها88١١ نالحد هللا دبع - "6

 ماعلا يكملا يعفاشلا :نالحد ينيز نب ةقدص نبهللا دبع ديسلا
 ,فلاو نينئامو نينامثو عست وا نام ةنس يف ةمظعملا ةكمب دلو .يكلفلا
 ارارم هب ىلصو حيوارتلا هب ىلصو ءديجملا نآرقلا ظفحو اهب أشنو
 ِق دجو ماعلاب لغتشاو ء.نوتملا نم اريثك ظفحو ءمارحلا دجسملاب

 هلاخو ءاطش رمع ديسلا هلاخ مهنم «مالعالا ءالعلا ىلع أرقف :؛ بلطلا
 نم اريثك هيلع ارقو همزالو دباع ةيكلاملا يتفمو ءاطش يركب ديسلا

 ةدع أرقو ؛ةريبك ةمزالم همزالو طايخ فسوي نب دم خيشلاو « مولعلا

 بجنو عربو هب عفتناو كلفلا ملع هنع ذخاو .نونف ةلمج يف بتك

 'انالحد دا ديسلا يخا نبا وهو دافاو سردو

 سيرلا هللا دبع - "5

 ء«سيرلا مالسلا دبع نب ىلع نب دم نب ىلع نب هللا دبع نب هللا دبع

 سيئرو :مارحلا دجسملاب سردملاو مامإالا .هتيرذ ضعب كلذب يندافا اك
 أثن اهيو ةكمب دلو ةمالعلا ملاعلا يكملا « يعفاشلا مزمز رئب ةبقب نيتقؤملا

 يف ءهرصع خياشم ءالجا ىلع ارقف اهب معلا بلطب دهتجا بش نيحو

 نتمو «ةيفلألاو ةيمورجألاك «نونفلا نم ريثك ظفح دعب ةديدع نونف

 .هواجب توراق ةدلب يف ها ةنس يفوت 0(
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 دمحا ديسلا مهلجأ نم ءاهريغو دبزلاو «ةيسونسلاو ةيبحرلاو ءمسلا
 قطنملاو وحنلاك «ةريثك امولع هيلع أرقو ةريبك ةمزالم همزالف ءنالحد
 ريغو «عيدبلاو نايبلاو ءيفناعملا معو ءريسفتلاو ثيدحلاو «نيلوصالاو

 ءدافاو سردف .هتاءورقمو هتايورم عيمج .هزاجاو قوفتو عربف كلذ

 ءةواجلا اصوصخ هنم «هنونقلتي ةبلطلا هيلع فعكف .كلفلا ملعب درفناو

 مو بّيجلا عْبّرلا يف ينيدراملا ةمالعلا ةلاسر ىلع ةديفم ةيشاح فلاو

 نفدو ''أيف ةمركملا ةكمب يفوت ىتح ةدافالاو سيردتلا ماود ىلع لزي

 .هللا همحر ةالعملاب

 اهها89950- ١١٠.١5 ريبز هللا دبع - "دال

 ةمالعلا . يكملا يفنحلا ريبز رمع نب هللا دبع نب يحلا دبع هللا دبع
 اب أشنو , فلاو نينكامو عبرا ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو .بيدالا رعاشلا

 بأدف «ملعلا بلط يف عرشو «نوتملا نم ًاريثك ظفحو « ةنايصو ظفح ف

 :مارحلا دلبلا ءالع ماظعلا خياشملا ىلع أرقو ءدجلا دعاس نع رمشو

 ,هلوصاو هقفلا يف هيلع أرقف ءريقوخ رداقلا دبع خيشلا ىلع هقفتف

 ىلع أرقو ؛«ساطعلا ملاس ديسلا ىلعو اهنقتاو عربف .باسحلاو ضئارفلاو

 يف نالحد دمحا ديسلا ىلع أرقو ةيبرعلا يف ليصباب ديعس دم خيشلا

 ثيدحلاو ريسفتلا يف هسورد رضحو «نايبلاو يناعملو قطنملاو وحنلا

 ةيفلألا ىلع ينومشألا يف ينويسبلا دم خيشلا ىلعو .فوصنلاو

 نذأو نونف ةدع يف مهريغ ىلع أرقو ءاهريغو نيدلا لوصاو ضورعلاو

 ريرقتلا ررقو دافاو .ءمارحلا دجسملاب هل ردصتف «سيردتلاب هخياشم هل

 ,هتايورم رئاسب ةماع ةزاجا نالحد دمحا ديسلا هزاجاو .سيفنلا

 .لصالاب ضايب )١(
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 ديسلا ةممتمو «ةيمورجألا ىلع دلاخ خيشلا حرش وحنلا يف هيلع تأرقو

 يروهنمدلا يتيشاحب يفاوقلاو ضورعلا يف يفاكلا نتمو «هيلع نابصلا

 نينثا ةنس لوالا عيبر رهش نم نيرشعو تس يف يفوتو ءرسكو ةنس اهب

 .هاوثمو هرقم ةنجلا لعجو هيلع هللا ةمحر .ءفلاو ةئامثالثو نيرشعو

 راقعو ةورث بابرا مهو تانبو رمع خيشلا وهو ادحاو انبإ بقعاو

 .ةدحجو ةفرشملا ةكمب

 ها؟6. ؟- .. رامزلا هللا دبع - "4

 ةكمب دلو « رثانلا مظانلا بيدألا :ملاعلا يكملا يفنحلا رامزلا هللا دبع

 ةقبطلا كردأو ءمهسورد رضحف هرصع ءالع ىلع معلاب لغتشاو ةمركملا
 نفب رهتشاو رثنو مظنف .ةيبدالا نونفلا ليصحت ىلع لبقأو :ىلوألا

 .فلاو نيتئامو نيعبراو فين ةكمب يفوتو ءبدالا

 ها١١؟. - ٠١6:5 ىملاسلا هللا دبع - "84

 نب كرابم نب دمحا نب دمحم نب نسح نب نيدلا لامج دمه وبا هللا دبع

 ريشقاب هللا دبع خيشلا نع ذخاو .نآرقلا ظفحو فلاو نيسمحو

 .يبرغملا نابلس نبدمشو .يبرغملا يلاعثلا دمخ نب ىسيعو « يسابعلا

 نحال



 نفدو فلاو ةئامو نيرشع ةنس ناضمر رهش رشع عبار نينثالا موي يفوتو

 . ىهتنا ةالعملاب

 ها85١١ -- ١50١ ينيجس هللا دبع - ©

 يعفاشلا ينيجس ميهاربا نب هللا دبع نب ملاس نب دمحم نب هللا دبع

 ينربخا اك .فلاو نيتئامو نيسمخو ىدحإ ةنس يف ةكمب دلو .يتكملا

 نآرقلا ظفحو أشن اهبو ةيتآلا هتافوب اذكو ءهيبأ نع هيخا نبا كلذب

 كلذب يندافا [ىك ءاهيبن انطف ايكذ اننفتم الضاف اماع ناكو «ميظعلا

 قطنملا يعم أرق «معلا بلط يف يل اكيرش ناك :لاقو «دلاولا يديس

 ًارقو ءيوارحنلا دمحا ديسلا ةمالعلا انخيش ىلع وحنلاو نايبلاو يناعملاو
 خيشلا ةكم يتفم سورد رضحو « ينيوالبنسلا فسوي خيشلا ةمالعلا ىلع

 ناكو «مارحلا دجسملب سّردف سيردتلاب هل اونذأو ,يطايمدلا دما

 ًارقو ًاريثك هدوي « يبيشلا هللا دبع خيشلا مارحلا هللا تيب حتاف ةرضح

 نيناكو تس ةنس يف ةفرشملا ةكمب اباش يفوت «مولعلا ضعب يف هيلع

 حلاص دمحم خيشلا هاوخأ هثروو ةالعملب نفدو ءاهقع فلاو نينئامو

 .نمح رلا دبع خيشلاو

 5-3 - اه جارس هللا ديع ا ؟؟5

  ءارلا فيفختو نيسلا رسكب جارس نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا
 أشنو .ابيرقت فلألاو نيتكاملا سأر ىلع ةفرشملا ةكمب دلو .ىكملا يفنحلا

 كلملا دبع خيشلا ةمالعلاك .مالعالا ةذباهجلا خئاشملا نع ذخاو اه

 لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلاو «يميجع ظيفحلا دبع خيشلاو « يعلقلا
 .دهتجاودجو ءاهديدشت عم ءارلاو نيسلا حتفب جاَّررس هللا دبع خيشلاو

 ردصتو «ءنانثا هلضف يف فلتخي ال ثيحب راصو نارقالا ىلع قوفتو
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 ريثك همولعيو هب عفتناو هنع ذخأو «مارحلا دحجسملاب سيردتلاو ءارقالل

 هل تناكو « مظنو رثنو ةديرف اهباب يف يه ةديفم لئاسر فلاو ءمانألا نم

 لئاسملاو ماكحالا تاهبتشم دنع هيلإ عجري راصو «ةقئار تاريرقت

 ناكو .ماكحلا دنع ا(ظعم لئالدلا تالضعم نم مهبنا ام حضويو

 هماقا هنا ىتح ًاريثك هيلع لبقي ''ةكم فيرش نوع نب دمع فيرثلا
 اناو .ةكمب لبق نكت مل ةفيظولا هذه نا عم .ةكم ءاملع ىلع اسيئر

 دلاولا يديس ينريخاو ءهدعب نم اهيلع لوادتلا راص مث ءاهب وه صتخا

 ىلع موي تاذ رم معلا بلط يف عرشي نا لبق ةمجرتلا بحاص ناب
 هللا دبع انديس دجسمي فئاطلاب سردي وهو لبنس رهاط خيشلا ةمالعلا
 هنم بلطو هللا اعدو ؛معلل هسفن تقاتشاف هنع هللا يضر سابع نبا
 عرشف هءاعد هللا باجأف . روكذملا رهاط خيشلا لثم املاع هلعجي نأب ىلاعت

 حارس هللا دبع خيشلا ىلع معلا هبلط ءادتبا يف أرق ام لواو بلطلا يف

 نم هريغ نع ذخاو «ةديفم امولع هنع ىقلت ةديدع نينس همزالو روكذملا

 خيشلاك «مارحلا دلبلا ىلا نيدراولا نم مهريغو ءافنآ نيروكذملا خياشملا

 ينالفلا حلاص خيشلا ةمالعلا ثدحلا ذيملت ينالفلا مثاه نب هللا دبع

 ذخاو ءرمثلا فطقب ىمسملا تبثلا بحاص ةرونملا ةنيدملا ليزن يرمعلا

 ضعب يف دجو |[ىك ةطساو الب هنع ىورو روكذملا حلاص خيشلا نع

 ىلع اخيش ريصي نا لبق .ةَّدج ءاضق ةرم دّلق دقو .هطخب هتازاجإ

 نمو .فلاو نيتئامو نيثالثو ةثالث ه #١١ ةنس يف كلذو « ءالعلا

 هل اًئءنهمو ةمظعملا ةكم ريما ىيحي فيرشلا اهب احدام ةديصق نم همظن

 :ةبيط نم روصنم فيرشلاو فرش فيرشلا هيلجن لوصوب

 ماع ىلا رمتساو ه١١؛* ةنس محلا يلو نوع نب نيعملا دبع نب دمحم فيرشلا )١(

 .ها١١1ا4 ةنس هتافو ىلإ اهب يقبو .ه١1؟07*+ ةنس اهيلا ديعا مث .ها١؟ 1
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 رورسلا جورب نم دعّسلا علاط

 تنغ لبالبلاو ضورلا عنيا
 تسامفراعملاو ضورلا ىهز دق

 :اهنمو

 اهيت سنالا ةلح رهدلا سبل

 هانس كيري ادهشم هل اي

 رويطلا تاعجيوس اهاجش نم

 روغثلا تامماب دجملا اَبَرو

 روخف لك نيزي راخفب

 رولاب اعشعشم جاد لك

 دعو الب هراز نميف الزغتم هلوق نمو .ةكم ءاضق كلذ دعب ىلوت مث
 :داجا دقو

 رئاز نم هَل ايف بيبحلا راز

 َىَأَر دم دعو ريغ نم ينراز دق

 ىَمِح يبلق هل كّلم نم هلل
 ةعجه يف ًافئاخ قرطُي هاتاف

 هِلآلَد صيمق يف ًاهيت لاتخي
 ْتملْظاو ٌسومشلا هتعلطب ْتلَفَأ
 امّنلاو علس ُيْبَظطو قيقعلا ناك

 اهرازم نازو يراد هب تفرش

 ةعيدو نامزلا دنع ل ناك دق

 :اهنمو

 فشرمو معنلا نمّدلا ٌلصو

 عورا بيدا نطف ففيهأ نم

 رماعلا هاّمح ىلَع مارخلا يِنَح

 رهاّرتُملا هتوضب حابصلا َحَّضَق
 رظان نصغ نيب ًانيل سيمّيو

 رفاس نم اذّّبحف موجنلا هنم

 رجاح نم ةمارو نيتلبقلاو
 رهابلا كامسلا ماه ىلع تلعو

 رداقلا لضفب اب نامزلا حمس

 رطاعلا لالزلا بذعلا نم ىلحأ

 رهازلا نيبجلا يذ احلا قلط



 :[لاق نا ىلا]

 ركاذ نم ةرظن يبسحف يوحن ًارظانكفرط لازال ىسنؤماي

 رمآلا اذه رمأل عيطملا اناف ادب ىتح هّدورتسا تنك دق

 رخآلا داعملل ينم بلقلاو هدادو نيب نمحرلا قرف ال

 :نيتيبلا نيذه اسمخم هلو

 اهبحصي ظاحلالا ةنتاف ءافيه

 اهبطاخي يلتق يف هيتلا نم شاو

 اهبجاح باغ (لف يلصوب تقر

 نّصغلاب حيرلا مسن ليمي اك اهبلغي عمدلاو ينعدوت تلام

 ةيناغ ناوضر ىمح نم ةيروح

 ةيفاخ مويلا اهايض نم ىحضلا سمش

 ا"اةيكاش حاص اي ىوهلا رس تحاب
 نكت مل كايا يتفرعم تيل اي ةيكاب يهو تلاقو ترمتسا مث

 ءابهص نم ناركسلا ةوشن) باتك يف هتيأر يذلا لصالاو :لوقا

 : ظفللا اذه «ءناخ نسح قيدصل (نالزغلا راكذت

 نبت لو تلاق ام ضعب تمجمجف اهبلغي عمدلاو ينعدوت تماق

 نصغلاب حيرلا مسن ليمي ا" ينفشرتل ينتمضو يلا تلام

 ا"'نكت مل كايا يتفرعم تيل اي ةيكاب يهو تلاق مث تضرعاو

 .ةطوبرملا ءاتلا حتفب اهتحص :ةيكاش )١(

 .هتافو ركذي مل ()



 ها١١؟5. ؟- .. حجارس هللا ديع - ”5؟

 يفنحلا - ءارلا ديدشت عم نيتلمهملا حتفب - ٍجاَّرَس هللا دبع خيشلا

 مث ؛هدالب خويش نم ريثك نع معلا ذخا .ةفرشملا ةكم ليزن « يمورلا

 رهتشاف سيردتلل سلجو «ةيدوادلا ةسردمب نكسو اهب رواجو ةكم مدق

 هب عفتنا نممو «مانألا نم ريثكل حوتفلا هيدي ىلع لصحو ماتلا عفنلاب

 فيفخت عم نيسلا رسكب - جارس هللا دبع خيشلا هتمزالع صتخاو

 ةافو تناكو ءجارس نمحرلا دبع خيشلا يتفملا دلاو يفنحلا - ءارلا

 نفدو ءابولا ءادب فلاو نيتئامو نيعبراو فين يف ةكمب ةحرتلا بحاص

 .بقعي ملو ةالعملاب

 هو85 - .. يىدنسلا هللا دبع - "مع

 ديسلا لاق .يفنحلا يكملا مث يندملا يدنسلا دعسا نب هللا دبع الملا

 نينامثو عبرا هو86 ةنس ةجحلا يذ يفو :هخيرات ىف سورديعلا

 هللا هحر ةكمب يدنسلا يندملا هللا دبع ننفملا ةمالعلا خيشلا يفوت .ةتاعستو

 ةكم ىلا مدق ءاققدم اققحم ًاريرحن املع ىلاعت هللا هحر ناك .ىلاعت

 أرق نم لكف هتكرب ترهتشاو :مارحلا دجسملاب سردي ماقأو اهب رواجو

 نم اوزافو ريثك قلخ هب عفتناف « ءالعلا نم راصو ءهيلع هللا حتف هيلع

 ديسلاو «يراقلا يلع ةمالعلا مهنم ءريبكلا رفوألا ظحلاب مولعلا يف هننفت

 نمحرلا دبع خيشلاو ءنالع مهاربا نيدمحا خيشلاو «يرصبلا رمع

 ةنس يف تام مجرتملا نأ رهاظلاو «يربطلا رداقلا دبع مامالاو «يدشرملا

 هخيرات يف هركذي مل يبطقلا نا ةنيرقب «سورديعلا مق ىَهَسف نيعستو عبرا

 هملق فقوو «نيعبسو عبرا ةنس نم هيف أدتبا يذلا ثداوحلا يف فلؤملا

 ليلدبو « هكرتيو هنم الع لقأ وه نم هيف ركذي نا دعبيو « نيناُمو نامت يف

 بلط يف عرشو . ةئاعستو نيعبسو سمح ةنس يف دلو روكذملا يدشرملا نا

 نحمل



 ا كلذ

 بوهلش هللا دبع - "6غ

 بيدالا رعاشلا . ىكملا ىفنحلا ىمزمزلا بوهلش دمحا نب هللا دبع

 نم هنا نئارقلاب معو :ةافو الو ةدالو ىلع هل فقأ م بيرالا يعذوللا

 مهو .ةفرشملا ةكمب نيدوجوملا بوهلش تيب دج وهو .نرقلا اذه لها

 ةمالعلل هريطشت لصألا اذه مجرتمللو ؛ةمزامزلا ةفرح يف ميدق تيب
 : يكملا ةعرزلا ركب وبا خيشلا

 دادرتلا ةلق وأ ءىَوَللا مكُح

 (دادوو ةبحص نم اننيب ام)

 (ًاخسان ةفاسملا دعب اوبسحت ال)

 دكؤم فافعلا عم ءاخالا قدص

 (نخام ينإ شيعلا قحو ًالك)
 ثكانب ْتسلف يّدُو مكتضحم
 (ةريحسبونجلا حيرت رساذاو)
 اذا ّبَحَع الف ءاهربتع تممشو
 (ًاقشنتم اهرورم دنع نظاو)

 يل حوفيا تركذ مهدهعل اذاو

 ( يّيحت ؛ بحأ نم غلب ٠ حير اي)

 هّنثم يما رغ نم كتيدف حرشاو

 داسفل لمي م ىبلق حالصو
 (يداولا ءابظ اولْسا الو يدِهَع)

 دان بيطب «يدانلا كلذ نم
 (يداوف نحو يدبك مه تّقر)
 يداكلا رطع ٌهاَذَّش ٌقوفي افرع

 (يدابلا حير رشنلا كلذ يطْنِم)

 يداّهسب هل دق يذلا فصو

 (يدارمب اوُحَمْسَي نأ مهّلعَلَف)

 ةلمح هلو :لاق مَ .يدنسلا يندملا نيدلا دعس نب هللا دبع :هلوقب سورديعلا همحرت 01(

 ."مال ةحفص رفاسلا رونلا - ىدرورهسلل فراوعلا ىلع ةيشاح اهنم تافنصقم



 ها١٠و0 - “.١٠٠ ىسابعلا هللا دبع - "م

 رودص دحأ .ىكملا ىبابعلا دمتم نب رهاطلا دمحم نب هللا دبع

 ,ةيلع ةمه اذ ناك ةيبرعلا نونف يف عرب نمو ؛ةيكملا رايدلاب ةيعفاشلا
 ناك .ملعلا يف لاغتشالا يف هتخوخيشو هرمع نامز عطق « ةيضرم ميشو

 عم «جازملا ةدح هيلع بلغيو ؛ةرضاحلا فيطل ؛ةرابعلا نسح مهفلا يكذ

 اك ءابيرقت فلالا دعب نيرشعو ثالث ةنس ةكمب دلو .ردصلا ةمالس

 ,هليترت يف ةياغ ناكو هدّوجو نآرقلا ظفحو أشن ابو هظفل نم ينربخا
 رخآ وهو .يرصبلا ممحرلا دبع نب رمع ديسلا ةمالعلا نع ذخاو

 نب هللا دبعو لاجلا نبا ىلع ةمالعلا نع هريغو هقفلا ذخاو ءاتوم هتذمالت

 «يلبابلا دمح خيشلا مزالو «يفئاطلا معنملا دبع نب دمحو ريشقاب ديعس
 يبرغملا ىسيع خيشلا نعو هنع ذخاو ءهسورد هل علاطي ناكو هب صتخاف

 نمح رلا دبع ديسلا هللاب فراعلا نع ذخاو «نابلس نب دمحم خيشلا نعو

 ؟عزومو اخناو ءديبز لخدو نميلا ىلإ هعم هجوتو .بوجحلا يسانكملا

 هخويش ةماع هزاجاو ءالعلا رباكا نم اهب نمع ذخاو ءةماهت بلاغو
 ءالضف هنع ذخاو ؛«هخويش نم رمأب ءمارحلا دجسملاب سيردتلل ردصتو

 اهمع نباو ملاس هوخاو «ناخيش ركب يبا نب دمحا ديسلا مهنم ماخف

 مامالاو ءيرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلاو ءناخيش رمع نب دمحم ديسلا
 يدسالا دمحأ نب دمحو . يخلا مساق نب دمحاو «يربطلا لضف نب يلع

 رثع يناث ىلاعت هللا همحر يفوت .ةكم ىلا نيدفاولا ءابرغلا نم ريثكو
 ةالعملاب نفدو . ءاتلا ميدقتب فلاو نيعستو سمح ه١٠١.و9م ةنس لاو

 '''ةصالخلا يف يبحلا هل مجرتو لئاخلا رهز نم ىهتنا ناخيش لآ ةطوحب
 يكملا لصالا يدنكشاتلا افص دمح نب رهاط دمح نب هللا دبع :لاقف

 .ل./9 :رثالا ةصالخ (1)



 يداوب سانلا ضعب دنع فورعملا .فئاطلاب دلو هنوكل ىبسابعب ريهشلا

 بحصو :لاق نا ىلا لئاخلا رهز بحاص هركذ ام ركذو سابعلا
 هنم نقلتو قيرطلا هنع دخاو .«ناخيش دمحا نب ماس هللاب فراعلا

 تامو ةريثك نينس هتمدخ مزالو .هتايورمب هزاجاو ةقرخلا سبلو « ركذلا

 رئاس يف مهل امزالم هدالوا عم بدألا ريثك ناك كلذكو ضار هنع وهو

 سيردت يلو مجرتملا نأ هخيرات يف نالحد دمحأ ديسلا ركذو ه١ هلاوحا

 .فلاو نينامثو ثالث ةنس يف ثيدحلا

 ها90 - ١؟ا/. سابع نب هللا دبع - "5

 يفنحلا قيدص نب دم نب سابع نب رفعج نب سابع نب هللا دبع

 ءاهب أثنو .فلاو نيتئامو نيعبس ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو .يكملا

 رضحو هدلاو ىلع أرقف ءمعلا بلطب لغتشا مث «ديجملا نآرقلا ظفحو

 هبلط نكلو ءاضيا هريغ ىلع ارقو ءريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف هسورد

 نوع فيرشلا ةكم ريما هالوو .هتايورب هزاجاو ءرثكا هدلاو ىلع

 دعب ؛فلألاو ةئامثالثلا دعب رشع يداحلا ماعلا يف يفنحلا ءاتفالا بصنم

 روكذملا فيرشلا هيلع طرش نكلو هلبقي مف دلاولا يديس ىلع هضرع نا

 ريثك امهف ايكذ ناكو ءدلاولا يديسو هدلاو كلذ يف عجرملا نوكي نا

 ناكو «ماودلا ىلع اهولتي بتاورو داروأ هلو «ميظعلا نآرقلل ةوالتلا

 رادلا يف هيلا يتأيو همالك ىلا لثتميو ءاريثك دلاولا يديس بحي هللا همر

 مدع عم هنم ديفتسيو ءهيلع ضرعت يتلا ةلئسألا ةعجارم لجأل

 ةلئسا ضعب انايحا يل لسريو ةركاذملا يف هعم ينكرشيو «فاكنتسالا

 ينماقا فلاو نيتئامو نيرشعو سمخ ةنس يف رفاس الو اهيلع بتكا يكل

 يل مدقت يتلا ةلئسالا ىلع بتكا تنكف «يدنع همتخ عضوو هنع اليكو

 ريمأ هيدن ةروكذملا ةنسلا يف هنا مث «كلذب يل هنذإ بسح همتخب اهمتخاو
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 ءالعلا خيشو وه هللا دبع فيرشلا موحرملا نبا '''ىلع فيرشلا ةكم

 مجرتملا يفوتو ءاهيلا لكلا رفاسف ءهفرط نم اهب هنورباخي ءايشا صوصخ

 يف ولتي وهو هحور تعلطو . فلاو ةئامثالثو نيرشعو سمح ةنس ناضمر

 تبتكو « طايخ دمحم خيشلا وهو هدهاش نم كلذب يندافا اك « سي ةروس

 . مع بلاط اهنم دحا نكي ملو ركبو يدهم نينبا فلخو ةداهشلا هل

 اهها١؟0نا/ - .6 روكشلا دبع هللا دبع - ”"ا/

 .«يفنحلا ىكملا روكشلا دبع نب دمحم نب روكشلا دبع هللا دبع

 أشنو ةمركملا ةكمب دلو .ةرهازلا ةكمب بدألا تويب دحا هتيب .رعاشلا

 ةمالعلا مهم 2: ءالجالا خياشملا نع هذخاف ؛ ماعلا بلط ِق عرشو اب

 ةموظنمو «هرأ مو هب تعمس خيرات فيلآتلا نم هلو . يعلق كلملا دبع

 مظن اهنأ ركذ «ناعنلا ةفينح يبأ بهذم ىلع نايبصلا ةفحتب ةامسم

 :اهعلطم يدنقرمسلا ثيللا يلا مامالا ةمدقم

 رثْبا وهف هب ًاءودبم سيل امو ٌرّرحا اهف هللا مساب ادباو

 هينبا نم لك اضيا اهحرشو (نمحرلا ةيطع) هامس احرش اهيلع فلاو

 خيشلا بيدالا ماعلا ةرضح ينربخاو «هحيقنتو يناتلملا ميظعلا دبع ديسلل

 دجو ةبارق روكشلا دبع تيب نيبو هنيب نأب يكملا لاملا تيب نيمأ دمحا

 يا ةيدنه تيب مهترهش نأبو .هيبا لاخ مجرتملا ناو ءدحاو لكلا

 ه1 ةنس ىلا رمتساو ه١١١* ةنس محلا يلو هللا دبع فيرشلا نب ىلع فيرشلا )١(

 .يفوت نا ىلا اهب رمتساو رصم ىلا رفاس مث

 نك



 تيبف ةريخألا مهترهش اماو ءدونه لصالا ذإ ,ةيلصالا ةيدقلا ةرهشلا

 .ه١ نيدباعلا نيز تيبو ءروكشلا دبع

 نودوجوملا مهدالوا اهب بستنا .نآلا ةفورعملا يه ةريخالا :لوقأ

 تخسن روكشلا دبع ةرهشو مجرتملا ديفح نيدباعلا نيز خيشلا ىلا

 يتفم جارس نمحرلا دبع خيشلا ماحرا مهو نورخآ سان اهب رهتشاو

 نع ةالعملب نفدو «فلاو نيتئامو نيسمحو عبس ةنس يف ةكمب يفوت ءةكم
 هدجو .دمحم خيشلاو ؛كلملا دبع خيشلاو « يلع دم خيشلا ءالضف ءانبا

 يف :هلوق مجرتملا مظن نمو ءدنحلا نم ةكم مدق نم لوأ وه روكشلا دبع
 :مدقملا ناملس حرفلا يبا جاوز

 انايحأ نصغلا قوف قرولا عجاسف ًانايحا بهشلا ورجاح ىلع جّرع
 انافاو روفاكلاو ّدنلا رطاعب هرماجم تحاف هب ًاريبع قشناو

 اناهلس انه هب نامزلا رغث هعلاط نميلاب ادب ٌدقع هلل

 اناسحاو الاضفاو ًادجم زاحو هتيجس تباط نم مهشلا دجاملا

 ضعب ناسل ىلع هلاق .ءارعشلا ضعبل يتآلا لاؤسلا ضرع دقو

 :هيلع بيجيل مجرتملا ىلع . ءاسنلا

 يلاقم عمساو حيحصلاب ينتفاو يلاح رظنأ نيملسملا ضاق

 ؟لاجرلا دعب ءاسنلا لاح فيك يْعَب ٌدقف ينّمهو يجوز تام
 لالح ِءطوب لب ال ءامارح ال انينج يئاشح يف هللا رّيص
 لاجر نم نكي نا نمثلا يلو ىئناب تيتأ نا فصنلا يلف
 لاوس رضف يتّصق هله تييمب تيتأ نإ لكلا يلو
 :هظفل اذه اب باجأف

 لالملا لثم باوجلا ىنم كاه يل ادب دق يذلا لئاسلا اهيأ

 لاكشا الب امل ًاقيتع ر اص دقو اًنق ناك جوزلا اذ نا

 لاضفالاو بيصعتلا قيرطب تنبب تءاج ثّيح فصنلا اهلف
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 ىقبت دق يذلاو نمثلا اهو

 ىجرملا يبنلا ىلع يتالصو

 لاحلا يف يتأ يذلا نينجلل
 لاحم ريغب اهضرف اذ َّنِإ

 لاكلا رودي هلآ ىلعو

 ةروصو هنع باجأو نيمدقتملا ضعبل رخآ لاوس هيلع ضرع دقو

 :لاّؤسلا

 0 ِِع

 مأو بال ةوخإ ةئالنث

 اثرإ رهدلا فورص مهتدافأ

 هنم ثلثلا ناربكالا زاحف

 :مجرتملا باوج ةروص

 مع تنب عم ةوخا ةثالث

 ضرف ناثلثلا هل تتام ناف

 ثلث لاملا يف هل هتوخاو

 اهيلع مهدلاول ةقتعمو

 اهنم ناثلثلا هظح كلذك
 اهنم فصنلا ريغصلا كلم ناو

 اهيلع ىضقو ةرح تراصو

 سدس لاملا يف هل خا لكو

 ثالث ٌروص هذه اهذخو

 :بيجعلا دهاشلا اذه هلو

 ردبلا ةعلط ابك انضم ىف هللا فخ

 ينتكلم ىتح نسحلا كاسك دق نمي

 ىردامو كاوهنع يلوذ عيفابم

 ةبابص كيف َقاذ ول هنا ىلع

 ىحضلاكو اهجو سمشلاك انل حولت

 .ا/

 ريقف ريسخ ىلا مهلكو
 ريثك لام ىهتيمل ناكو

 ريغصلا هزرحا لاملا يقابو

 ريكن الو ريغصلا اهجوزت

 روز لوقلا يف امو بيصعتو

 رودت اذه ىلع مهتمسقو

 ريغصلا اذه هنيا جوزت

 ريصي هتوخا ثلث اهنمو

 ريخالا فصنلا هل مهدلاوو

 ريسخلا هكردي ناثلثلا هل

 ريدج هب كاذو

 روكشلا دبعلا وه اهمقارو

 ردتاو كاوهيف يراداك ىلا

 رخص نم مينملا بلق ف قفرت

 يرذع ينتاف اي كيف يمارغ نأب

 رجفلاىلا موجنللاريمس ىسمأل

لا يف بذعلا رثوكلاو ىبس انيبج
 رغث

 و



 ةعلط كيكحي ردبلا نأب دوي

 اهلك نساحلا كيف تعمتجا دق

 :ًازجعمو ًاردصم هلو

 فاكعليللاو ءالظلا عطقي يرس

 يل لاق ءاج نم :تلق الف« يناعد
 :هوقو مالسلا الا ينعار اف

 ىدنلاو محلاو لضفلاب يقر نمايف

 :ًازجعم ًاردصم هلو

 ةرشع نحا بسلكلا

 ةبتر عفرا هاراو

 ايرلل ضرعت نم

 ايرلا ليصحت موريو

 :ًازجعمو ًاردصم هلو

 انيلع اقفر لامجلا كولم اي

 يلاوملا اونوكت نا هللا رق

 انيضرو انباقر متكلم دق

 ؟يردباي كيكحي ملا ِرْدَبل يّنأو

 رصنلا ةلوديف نسحلا كيلم تمدف

 فراع ةرايزلا تاقواب ٌبيبح

 فداصي بيقر نم ىشخأ كتيتأ

 ؟فقاو بابلا ىلع بوبحم لخديا

 ةساجنلا نم هاوح ام عم

 هسأر ةنم عفري ٌربكلاو

 ةسايرلا تاقوا لق ةس

 اديمع مارغلا فقوم اومحرا

 اديدح مانالا نم انقلخ ام
 ادونجلا اودعت الو انوكلماف

 اديبع نوكن نا هللا ىضقو

 ه٠... 0- ١٠غم هداز يقاتع هللا دبع - "6م

 ةكم يتفم ؛ يفنحل | يكملا «هداز يقاتع نيدلا سمش نب هللا دنع

 يراجنسلا ةمالعلا دافا اك اهب مرحلا ةباين اضيا ىلوتو ءاهيضاقو

 هدافأ 53 ءمرحلا خيش هداز يقاتع هدلاو رجح ِق أشنو « ةفرشملا

 قنا



 ةنس ةجحلا يذ رشع ثلاث تبسلا موي يف ةكمب يفوت هنأب يراجنسلا
 ىلوت دق ناكو .هلئاوأ ةبرتب ةالعملب نفدو فلاو ةئامو نام ه4

 لوت , يكملا خورف هللا دبع خيشلا يتفملا ةافو دعب ةمركملا ةكم ءاتفإ

 ناكو .ىهتنا يقيدصلا ركب يبا نب رداقلا دبع خيشلا هدعب ءاتفالا

 راد قاقز ناكو مسج لامو راقع اذ ةميظع ةورثو هاج بحاص مجرتملا

 ال «ليلقب هدعبو هنمز يف . يقاتع قاقزب ىمسي ءهب انراد يتلا نارزيخلا

 ةريهشلا اياوحو «دلاولا يديس كلذب يفدافأ هكلم هب ىتلا رودلا رثكأ نا

 نم ًاريثك ىوحو «نيتاسبلا نم اهريغ اذكو :هكالمأ نم تناك فئاطلاب
 ناب ةرم ثدحت هنأ ىتح هريغ دنع اهرشع دجوي م يتلا بتكلا

 نيلضاف نينبا فلخو اهترثكل هتيرذ ةيرذو هتيرذ ىنغت "!اهفورظ

 اهيناث اماو «ةليلق ةدمب هدلاو بقع تاف نسح وهو اهدحأ امأ « نيبيدأ

 ابيطخ امامإ دعسأ ناك :تامحرلا ليزنت بحاص لاق دعسأ يدنفألا وهو

 عست ه79١١ ةنس ةكمب يفوت «ةريسلا نسح ردقلا ليلج «مارحلا دجسملاب

 يقاتع لسن نم نآلا دجوي ملو :ةالعملب نفدو فلاو ةئامو نيتسو

 نم ةيقب فاقوا مهل ديع تيبب مهبقل ريهش نوطب دالوا الإ روكذملا

 يقاتع يواتفب ةريهش يواتف مجرتمللو .اهتلغب نوشيعتي روكذملا مهدج

 يدنبشقنلا يدنهرسلا يقورافلا دمح ا خيشلا نع نعاطملا عفد يف ةلاسرو

 . هيديرمو

 ها١"؟5 - .. ناثع نب هللا دبع - "و

 ا"اةنس يف ةمركملا ةكمب هتدالو تناك « ىكملا ىفنحلا ناثع نب هللا دبع

 مهنم رصعلا خياشم ىلع أرقف دهتجاو دجو ا أشنو فلاو نينئامو

 .اهتامما دصقي هلعل )١(

 .لصالاب ضايب (0)



 قطنملاو نيلصألاو وحنلاو فرصلا يف هيلع أرق ءاطش يركب ديسلا

 دمحم خيشلاو ءهب عفتناو .فوصتلاو ريسفتلاو ثيدحلاو نايبلاو يناعملاو

 ثيدحلا لوصاو ضورعلاو كلفلا يفو .ةروكذملا مولعلا هيلع ارق طايخ

 «ضورعلا يف هيلع أرق ءريهز نب نسح خيشلاو .ةمات ةمزالم اهمزالو
 نبا سابع خيشلاو ؛نايبلاو وحنلا يف هيلع أرق طاشم رداقلا دبع خيشلاو

 «ثيدحلاو ريسفتلا اضيا هيلع ارقو هقفت هبو هقفلا يف هيلع ارق قيدص

 ةينم هيلع تأرق .دافاومارحلا دجسملاب سردف سيردتلاب هلاونذأو هوزاجأو

 خيشلا حرشو ؛ةيمورجألا ىلع دلاخ خيشلا حرشو حالفلا يقارمو يلصملا

 يروهنمدلا حرشو رطقلاو بهذلا روذشو «ةيرهزألا ىلع روكذملا دلاخ

 يروجابلا ةيشاحو «يلامألا ءدب ىلع يراق ىلع الملا حرشو ءمسلا ىلع

 فلاو كلذ ريغو ؛ةيفلالا ىلع يدوكملا حرش نم اضعبو ؛ةيسونسلا ىلع

 ةيمورجالا ىلع احرشو ءةيمورجألا ىلع يوامثعلا حرش ىلع ةيشاح

 هلو «ةيسونسلا نتم ىلع ةرصتخم ةيشاحو « ىنسحلا هللا ءامسأ ىلع احرشو

 ةكم يلاهأ نم ٌريثك هيلع أرقو اهأرق يتلا بتكلا رئاس ىلع شماوه
 ,مهدلب ىلإ رفاسي نا هوبلطو هب اوعفتناو ؛تاواجلا نم اذكو . ةفرشملا
 نآلا هنأب ينربخاف يلا ًارورسم احرف عجرو هومركاف ةرم مهيلا رفاسف

 لمحتيو سانلا ةطلاخم بحيو ء.هزنتلا ىلا ليمي ناكو ءةورث اذ راص
 دعب رشع ةنس يفو ءةريرسلا يفاص ردصلا ملس ءاعضاوتم ناكو مهاذا

 نيح :يدلاخلا يناخلا دمش نب دمخ خيشلا رمعملاب عمتجا فلآلاو ةئامالثلا

 مهنم خياشم ةدع نع يوري وهو « هتايورم رئاسب هزاجأو اجاح ةكم مدق

 ناثع خيشلاو «يربزكلا نمحرلا دبع خيشلا ةيماشلا رايدلا ثدحم

 خيشلاو . طلبملا ىفطصم خيشلاو ءاقسلا مهاربا خيشلاو :يطايمدلا
 يداحلا ماعلا يف ِهتكَي يبنلا [دجسم] راز امو ءيرهزالا يسوتلا يميمتلا
 ناوضر نيما ديسلاو ؛ يفنحلا يسلبارطلا رداقلا دبع خيشلاب عمتجا رشع
 يف كلستو ءاهتايورم عيمجب ةماع ةزاجإ هازاجاف |هزاجتساو « يماشلا
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 ىلع ةيدنبشقنلا ةقيرطلا يفو «؛ةرصن دمحا ديسلا ىلع ةيتولخلا ةقيرطلا
 نب سيردا ديسلا ىلع ةيلذاشلا ةقيرطلا يفو « روكذملا يناخلا دم خيشلا

 يف ةمحرتلا بحاص يفوتو «يبرعلا دمحم يديس ىلعو «ينايبظلا دعس
 ,فلاو ةئامثالثو نيرشعو عبرأ ةنس نابعش نم عست يف ةأجف فئاطلا
 راهنالا اهتحن نم يرحت تانج هنكساو راربالا ةمحر ىلاعت هللا همحر

 .لامح همسا اريغص انبا بقعاو

 .ًادلوم يكملا ءًادلب ينورزاكلا فيفعلا نسح خيشلا نب هللا دبع

 ىلع ملعلاب لغتشاو اهب اشنو ةكمب دلو .رابكلا ءالعلا دحا ءابهذم يفنحل

 دبع ةمالعلا نب نيدلا فينح ةمالعلاو هدلاوك نيروهشملا اهئاملع رباكأ

 عورفب عالطإ ةعس هلو «مولعلا يف عرب ىتح همزالو يدشرم نمحرل

 ةيغب باتك اهنم ةعفانلا فيلآتلا هيف فلأو ءهلوصأو يناعنلا بهذل

 ,كلاسملا برقأ هامسو هحرشو كسانملا بابل نم هرصتخا كسانل

 «قافولا عيب ماكحا يف قافرلا ةراشإو ةيفنحلا هقف يف ةفيفعلا ةركذتلاو

 عارفلا لئاسم يف ريرحنلا هيقفلا نيع ةرقو .لوعملا هيف ةكمب اهيلع
 راتخلا لوقلا دييأتب ةامسم راذعالاب رارقالا ةحص يف ةلاسرو « ريرقتلاو

 برشلا يف ةلاسرو «هنالطبب لئاقلا يريب هاربا خيشلا ةلاسر ىلع اب در

 لوق يف ةلاسرو تانبلا دالوا لوخد يف تانيبلا تايالاب ىمست ةلاسرو

 ماكحا يف يفولا يف لوقلا ةلاسرو عراشلا صنك فقاولا طرش ءالعلا
 درلا يف يقنلا لوقلا ةلاسرو عماستلاب ةداهشلا يف ةلاسرو يصولاو ةيصولا

 يف ةيجارسلا ىلع حرشو فاقوالا فئاظوب قلعتت ىقشلا يرتفملا ىلع

 لوقلاب ىمست يكملا ةرمع كح يف ةلاسرو ةيفيفعلا دئاوفلا هام ضكئارفلا

 « يبطقلا كسنم ىلع حرشو « ةقدنبلاب ديصلا لكا لح يف ةلاسرو « يكحلا

 ريسفت ىلع ةيشاحو .بابللاب ىمسملا طسوتملا كسنملا ىلع حرشو
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 ىواتفلا بيترتو :«نيرخأتملا ىوتفب نيلئاسلا ةباجاو ؛« يواضيبلا

 بلاغ ىلع تفقو دقو .ةافو الو ةدالو ىلع هل فقا مو : ةيتوناحلا

 .فلاو ةئامو نينثا ةنس يف ًايح ناكو .هفيلآت

 يرمغلا هللا ديع - ١#"

 ةنس ةمظعملا ةكم دلو يكملا يعفاشلا يرمغلا هللا دبع ديسلا
 ةعلاطملا ىلع بكاو ؛ معلا نونفي لغتشاو ا أشنو ءفلاو نينئامو

 ةءارقل اهأشنا يلا يدنه لا هللا ةمحر خيشلا ةسردم ٍِق أرقو .ةدافتسالاو

 يعاقبلا يماشلا رمع ديسلا مزال مث ؛ءنينس تس وحن ءابب مولعلاو نارقلا

 تاولصلا ءادا ىلع بظاوم '"اةايحلا ديقب دوجوم نآلا وهو :ابابح

 ."'ةديدش ةدح وذ نكلو فاوطلا ريثك ةعاجلا عم سمخلا

 هاا" - 899 يهكافلا هللا دبع - ”*؟«
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 :ءالعلا رباكأ نم ناك .يعفاشلا يكملا يهكافلا دمحا نب هللا دبع

 :ةيمورجألا حرش اهنم «ةديفم تافنصم هل :مولعلا عيمج يف اكراشم

 رطق ىلع حرشو ,ةداجالا لك اهيف داجأ «باطحلل اهتممتم ىلع حرشو

 هرمع ناكو «ةئاعستو ةرشع تس ةنس هفنصو .نسحلا ةياغ يف ماشه نبا

 .لصالاب ضايب 1()
 .فلؤملا نمز يف يآ )٠0(

 سردو ةيتلوصلا ةسردملا نم جرختو .ه 1١10/١ ةنس دلو ١١6 ص (مجارتو ريس) يف (+)
 .ها*9 ماع يفوتو دجسملاب

 ضل



 ءوحنلل ادودح طبنتساو «ةحلملا ىلع حرشو .ءةنس رشع يفاث ذئيح

 لثم ىلإ قبسي ملو .سيرارك يف اضيا اهحرش مث ةسارك وحن يف اهعمجو

 هيف ناكف .وحنلا مع يف هنامز يف ريظن هل نكي مل هناف ةلمجلابو .كلذ

 هنأ يكحو ءهللا همحر هرصع هيوبيس هنأ ليق ىتح ءهللا تايا نم ةيأ

 . خياشملا ضعب ىلع رطقلا حرش ارقي ءىراقو ءرهزألا عماجلا يف رضح

 ؛حراشلا وه هنا ركذو روكذملا اهلحف ءهيف تارابعلا ضعب مهيلع لكشاف

 لها نم كانه ناك نم هل دهشو .«كلذ ىلع ةنيبلا ماقا ىتح هوقدصي ملف

 نيتنثا ةنس يفوتو «ةكامناو نيعستو عست ةنس هدلوم ناكو .كلذب ةكم

 دبع خيشلاو مجرتملاو :لوقا .رباكالا تايفو . ىهتنا ةئاعستو نيعبسو

 عيل فرح يف ."'امجرتملا دمحم خيشلاو "''نيعلا فرح يف روكذملا رداقلا

 يف يكملا عامثلا سيردا ةمالعلا لاقو :نامزلا نايعا لكلاو ناوخا

 :هصن ام ةكم خرّوم يهكافلا ركذ دنع ةياجالا تالحم يف ةباصالا هباتك

 يا - ناكو يكملا يسابعلا قاحسانبدمم ةكم خرم هركذ اذه
 يقرزألا نع رخأت ىهكافلاو : يسافلا «لاق : ةثلاثلا ةئاملا يف - يهكافلا

 تسيل ادج ةديفم ةريثك روما يهكافلا باتك يفو :ينظ بلاغ يف اليلق
 ءدحا ةكمب اهبقع نم نآلا نكي ملو .ىهتنا يقرزالا فيلأت ىنعم نم

 تفقو دقف يقرزالا خيرات ماو ةكمب يهكافلا خيرات نالا دجوي ملو لوقا

 ”!ةسافنلا ةياغ يف وهو هنم دحاو ءزج ىلع

 ه٠. ٠ للا كش 07 خورف هنلأ دبع سسوس

 , يكم دمحم ةمالعلا اهيتفم نباو :ةمركملا ةكم يتفم خورف هللا دبع

 نيروهشملا ءالعلا دحأ مجرتملا ناك . يفنحلا , يكملا خورف مظعلا دبع
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 .051 مقر هتمحرت ((

 .ةمركملا ةكمب ه60١١. ةنس نيءزج يف (ةكم رابخا) يقرزالا خيرات عبط (])

 .؟١9 مقر هتمحرت (

 لكما



 أشن ابو ةكمب دلو .اققحم اهيقف 2ةمالع املع ناكو ءهدلاوك زاجحلاب

 ءمارحلا هللا دلبب مالسالا خياشم ءالجالا نع هذخأف ءملعلاب لغتشاو

 دبع رمع ديسلا ةماهفلاو «يدشرملا نمحر لا دبع ةمالعلاو هدلاو :مهنم

 مولعلا يف لضفو لمك ىتح ليصحتلا يف دجو .مهريغو يرصبلا ميحرلا
 ءاتفإ بصنم دلقتو .هدلاو ةايح يف ىتفاو سردف «ةيلقعلاو ةيلقنلا

 لزي ملو «ماكحلاو اياعرلا دنع ءماتلا لوبقلا هللا هاطعاو ءهدعب ةكم

 هاعد نا ىلإ ءهلمكاو «مايق نسحا ىلع .روكذملا بصنملا ةفيظوب امماق

 سانلا فساو ؛ةفرشملا ةكمب تامو . فلأو نيعستو فين يف : مالعلا كلملا

 خورف يواتفب ةكمب ةريهش ىواتف ءاتفالا ةدم يف عمجو .هدقف ىلع

 ةلاسر هلو «ىقاتع هللا دبع ةمالعلا هدعب ةكم ءاتفا ىلوتو .ةركذتو

 .بقع ةكمب نآلا هل دجوي ملو ؛ةيناطلسلا تاغارفلاب ةقلعتم

 ها١؟90 - .٠. هيقف رفعج نب هللا دبع - ”#ع

 نسحا هدوجو « مظعلا نآرقلا ظفحو أشن اهبو ءةفرشملا ةكمب دلو .مارحلا

 سردف ءهريغو هقفلا هيلع أرقف «يطايمدلا دمحا خيشلا ةمالعلا ةكمب

 :يعفاشلا ماقمب ةمامإ "نوع نب دمح فيرشلا هيلا هجوو «مارحلا دجسملاب

 دمحا خيشلا ناكو .هئادآو هتوص نسحل سانلا لك بجعي أرق اذإ ناكف

 ىلإ تهجوت مث «هلثم ةيعفاشلا ةماما يف دحأ هبجعي ام لوقي ناهد

 نمز يف ةكمب نيفوطملا خيش ناك هوبأو :ةباطخ ةفيظو دعب ايف مجرتملا

 مث ها١؟510 ةنس ىلا اب يىقبو ه١؟غ* ةنس ةرامالا يلو نوع نب نيعملا دبع نب دمحم 0(

 .ها١١ا4 ةنس يفوت نأ ىلا ىقبو ه0١*+ ةنس دعب اهيلا ديعا
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 - قوف ةانثملا ءاتلا ميدقتب - نيعستو ةسمخ ه١؟90 ةنس بجر

 دم نينبا بقعو «نيعبسلا براق دقو «ةالعملاب نفدو .افلاو نيتئامو

 تام مث ٠ ؛ نم رلا دبعو ناهلس :نينبا نع تاف دمحم اما .دمحا خيشلاو

 خيشلا اماو ''نآلا نيدوجوم دالوا نع تام نمحرلا دبعو ءاهقع ناهلس
)) 

 .2 دوحومف دمحا

 ديهف نب هللا دبع - "م

 يف عرشو اهب أشنو ةكمب دلو .يكملا ديعس نب ديهف نب هللا دبع فيرذلا
 ىلع تفقو دق :لبنو لضفف «. ءالجالا خويشلا نع ذخاو ءملعلا بلط

 ميركلا دبع نب رمع خيشلا هللاب فراعلا لوحفلا ءالعلا ةودق نم هل ةزاج

 يبرغملا مئاه نب دمحم خيشلا ريبكلا ثدحملاو لوسرلا [بر] دبع نب

 ىلع هل رفظا ملو «.سير دمح نب نمحرلا دبع ةمالعلاو ءريهشلا يلالفل
 هللا دلب يخرؤم لسن نم هنأ نظأو ةكمب بقع هلو ءةافو الو :ةدالو

 .معا هللاو مالعالا ءالعلا دهف نبا تيب مارحل

 .. - ه١٠١؟9 يكركلا هللا دبع - **5

 رداقلا دبع نب دمحا نيدلا باهش نيدلا ىمحم نب دم نب هللا دبع

 ماعلا خيشلا وه ءدلوملاو .ًاشنملا يكملا ءلصالا يقشمدلا :يكركلا
 مهتمدخو هللا دابع عفنل ردصتملا «هتعاطو هللا ىوقت ىلع مزالملا «بيدألا

 ابو «فلالا دعب نيرشعو ةعست ه59١٠١ ةنس ةكمب هدلوم . هتقاط بسح

 سوماقلا نم هطخب بتكو « اهنقتاف ةباتكلاب لغتشاو «نآرقلا ظفحو أشن

 لوطي ام ثيدحلاو ريسافتلاو هقفلا بنتك ةيقب نمو ءةخسن رشع ةعبس

 .فلؤملا نمز يف يأ (؟ود)
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 ىلاعت هللاب فراعلا ةمدخل نيمزالمللا نم ناكو ءاهنمم فاعضأب عابت هطخب

 اذهو ةديصقلا هذه ةخاسنلا نم للملا وكشي هرعش نمو « فئاطلا

 :اهعلطم

 ٌردكو ِءاَنَع يف يثكم لاط ْرَجَّضو ًالالم ُسفنلا تلاق
00) . . . 2 

 . راصتخاب لياخلا رهز نم ىهتنا

 ها؟وا0- .. كجوك هللا دبع - معا

 روهشملا يراخبلا هللادبع دمحم ديسلا ةمالعلا نبهللا دبع ديسلا

 احلاص ناك :؛لضافلا ماعلا ةمركملا ةكم ليزن «ىفنحلا كجوكب
 ىلع مولعلاب الغتشم ؛ةنايصلاو معلا ىلع اهب أشنو هدليب دلو .اعضاوتم

 ةنيدملا مدق مث .لضفو دافاو سردو ؛لبنو اهيف رهمف ءهدلب خوبش

 ثدحلا ةمالعلا سرد رضحو فلأو نينئامو نيسخخو تس ةنس يف ةرونملا

 ردلا حرش راونالا علاوط فلؤم !"'يفنحلا يدنسلا دباع دمحم خيشلا
 اضيا اهب ذخاو «يراخبلا مامالا حيحص ةءارق يف تادلجم نامت يف راتخلا

 ةءارق يف همرد رضحو :يفنحلا يراخبلا حلاص دم ديسلا ةماهفلا نع

 .هتافو ركذي مل 1( )

 بوقعي نب يلع نب دمحا نب دباع دم :(( ص ا/ ءزج) مالعالا بحاص همجرت (؟)

 نميلاب ديبز ءاضق يلو .ةاضقلا نم .ثيدحلاب ملاع «يفنح هيقف .يراصنالا يدنسلا

 ىلا هللا دبع يدهملا مامالا هلسراو . ىلع هللاب روصنم مامالا بلطب ءاعنص ىلا لقتناو

 ةنيدملا ءالع ةساير يلع دمج هالوف ه١١++ ةنس ةيدبب رصم يلاو اشاب ىلع دمج
 .ه١؟0؟ ةنس هتافو مولعلا دجبا نع ركذو اهب يفوتو اهنكسف
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 عمتجاو ةمركملا ةكم مدق مث هزاجاو ةالصلا باتك ىلا «يراخبلا حيحص

 يوفصلا يرمعلا اضقراب بقلملا دمح يلع يبا خيشلا ثدحلا ملاعلاب اهب

 هنمضت امب هزيجي نأ هنم بلطو جحلل روكذملا مودق نيح «يراخبلا

 فراعلا ء؛هخيش ديناسأ هيف عمجج يذلاو دانسالا جرادمب ىّمسملا تبثلا

 كلذب هزاجأف :«يكملا يفنحلا لوسرلا [بر] دبع رمع ثدحلا ةمالعلا

 «مارحلا دجسملاب سيردتلل ىدصتو «ةفرشملا ةكمب ةمجرتلا بحاص رواجو

 دمح ديسلاو ءدلاولا يديس مهنم ءماركلا لضافالا نم ريثك هنع ذخاف

 «لاملا تيب نيما دمحا خيشلاو « يميجع نمحرلا دبع خيشلاو « يبتكلا

 نأ ىلإ ةدافالاو سيردتلاب لاغتشالا ماود ىلع مجرتملا لزي مو « مهريغو

 نيسلا ميدقتب .نيعستو عبس ه9107١١ ةنس ةكمب يفوت .ماحلا هافاو

 دمش ديسلا هنبا ةيرذلا نم بقعاو هللا همحر ةالعملب نفدو فلاو نيتئامو

 .فوطمو يفنحلا ماقمب مامأ نسح همسا دحاو نبأ هل دجويو ءتام وه مث

 ينبل هللا دبع - "++

 اهب ًاشنو ةمركملا ةكمب دلو .يكملا يفنحلا رفعج نب ركب يبا نب هللا دبع

 عفتناو «تقولا خياشم ىلع أرقف معلا بلط يف عرشو ءهدلاو فنك يف
 خيشلا هيخاو دلاولا يديس نعو ءاطش يركب ديسلا نع ذخأف مم

 دحجسملاب سردو « مهريغو طايخ دمع خيشلاو ا"هتحرت ةمدقتملا « رفعج

 نيتئامو ديلا هنتدالو تناكو ةدافتسالاو ةدافالا ىلع مزالو ءمارحلا

 .فلاو

 ١68. مقر ةحرتلا (1)

 .لصالاب ضايب (9)
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 ها١؟١ال - .. بوجحملا هللا دبع معو

 نب نسح نب أ"! ىلع نب نيما دم نب نسح نب مهاربا نب هللا دبع ديسلا

 نب دمحا نب نسح نب ىلع نب هللا دبع نب نسح نب رديح نب ءدرخ ريم

 نب دمخ نب يلع نب ركب يلا نب ىسيع نب ىيحي نب مهاربا نبا يلع

 نب يقتملا يلع نب ناثع نب يلع نب رمع نب يراخبلا درخ ريم نب ليعمسا

 مظاكلا ىسوم نب ىضرلا ىلع نب !"اداوجلا دمحم نب يداهلا يلع نب نسحلا

 يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب

 هبسن ركذ اذكه .فئاطلا بوجحم : يكملا يفنحلا ينيسحلا بلاط يبا نب

 خياشملا نع ذخاو اهب أشنو ةكمب دلو .دئاوفلا زنك هباتك يف هسفنب روكذملا
 فئاطلا ىلا لقتناو :هنع لاقف هخيرات يف يتربجلا هل مجرتو . ءالجالا

 باتتك هتافلؤم نمو :[لاق نأ ىلإ] نيتسو تس ةنس يف هلايعو هلهأب

 ةيرهوجلا عورفلا اهنمو «نينمؤملا ةماعل ءمالسالا تابجاوو نيدلا ضئارف

 ةديسلا لئاضف ضعب يف ةميتيلا ةردلا اهنمو «ةيرشع ينثالا ةمئألا يف

 بكوكلا هتافلوؤم نمو «فلاو ةئامو نيتسو عبرا ةنس يف اهفلا : ةميظعلا

 ناناويد هلو «بقاثلا بكوكلا نع بجاحلا عفر هامس هحرشو بقاثلا

 يناثلاو ء مجعملا فورح ىلع مظنملا دقعلاب ىمسملا اهدحا هرعشل نانمضتم

 ينلا ثيداحأ يف زيجولا مجعملا اهنمو ءرخافملا مظن يف رهاوجلا دقع

 ءرينملا ردبلاو «قئاقحلا زونكو ءهليذو عماجلا نم هرصتخا « ِهَنكَي زيزعلا

 هأرقو «يرهاوجلا دمج يديس ةمالعلا هحرش دقو سيرارك ةعبرا يف وهو

 يفوت .راتخلا ينلا ىلع مالسلاو ةالصلا يف راونألا قراشم اهنمو :اسورد

 فئاطلاب يا تلق .ىهتنا فلاو نيئئامو عبس ةئس يف هنع هللا يضر

 .دمحأ نبا درخريم نب نسح نب ينغريم ىلع نب :17١ص “دج قربجلا ىف )١(

 .بوجحلاب بقلملا يفنحلا يفئاطلا يكملا يقتملا ينيسحلا داوجلا :ردصملا سفن يف (؟)
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 اضيا مجرتمللو .هسفنل هدعاو هانب يذلا روهشملا لحلاب ةمالسلا ةيرقب

 ةمالعلا بتكو «نيبملا حتفلا هامس روكذملا نيدلا ضورف نتم ىلع حرش

 ةيرينعلا ةحفنلا مجرتملا فيلات نمو تلق هيلع ةيشاح يكملا لبنس رهاط
 رهاوجلاو هنع هللا يضر نافع نب ناثع انديس بقانمو ةيعملا بادا حرش
 .ةعمجلا لئاضف يف ةعمللا

 ها69١١ - .. رهدم هللا دبع - "ع.

 يعفاشلا يولعاب رهدم رفعج نب نيدلا فيفع بطقلا هللا دبع ديسلا
 بحاص نأب تامحرلا ليزنت بحاص ركذو ؛ىلاعت هللاب فراعلا : ىكملا

 : اهوأب «ةالعملب نفدو .فلاو ةئامو نيسمحو عست ةنس ةكمب يفوت ةمحرتلا

 رهدم لآ ةيولعلا ةداسلا تيبو لوقا .ىهتنا ناهلس نب ةربقم نم
 يف يتربجلا خيشلا هل مجرتو .هلسن نم ءةفرشملا ةكمب نآلا نيدوجوملا

 رهدم يولع نب رفعج نب هللا دبع ديسلا لماكلا بطقلا :هلوقب هخيرات

 ىلإ هجوتو نيمرحلا لخدو أشن اهبو رحشلاب دلو .ةكم ليزن «يولعاب
 .نيمرحلا ىلا داع مث ماع نيرشع نم برقت ةدم يهلد يف ثكمو دنهلا

 يرانسلا يلع نبا دمحا نب دمحو .يولعاب ةمالعلا هيخأو هدلاو نع ذخأو

 نمحرلادبع ديسلاو خيش ديسلا ذحلا هنعو نيرخآو ةليقع نباو

 ةئامو نيتس ةنس ةكمب يفوت :[لاق نأ ىلإ] ةسيفن تافلٌؤم هلو سورديعلا

 هاا - 1١١٠١ دادرم هللا دبع - ١"

 يدج : قضوفلا «ءارخلا دحسملاب سردملاو ةئألاو ءابطخلا ميش ؛ يكملا

 )١( ص :قريجلا 61/١؟.
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 نم ناك دقف ةلمجلابو .نافرعلاو ةدابعلاو حالصلاب روهشملا ةمالعلا يبال

 يف ادهاز :نيملسملل عفنلاو ىوقتلا ريثك ءلاصخلا لماك :نيلماعلا ءالعلا

 عضاوت اذ «قالخالا نسح :ةبحاصملا ذيذل ءريسيلاب اهنم اعناق « ايندلا

 ف ةمركملا ةكمب دلو .بوبحم سانلا عيمج دنعو , بولقلا هيلا ليمت « مات

 و ؛مظعلا نآرقلا ظفحو اهب أشنو ءابيرقت فلاو نينئامو ةرشع

 اهضرعو ةديدع انوتم ظفحو .مارحلا دجسملاب ةرم ريغ حيوارتلا يف هب ًامامإ
 رابك نع ذخاو .دهتجاو دجف مولعلا بلطب لغتشاو « خياشملا ىلع

 ديسلا نبا ينغريم نيساي ديسلا ةمالعلا هللاب فراعلاك ءرصعلا خياشم
 لام نمحرلا دبع خيشلاو هب عف عفتناو « جرخت هيو همزالو « بوجحلا هللا دبع

 تاخسانملاو ضئارفلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا مهيلع أرق |هريغو ريبكلا

 معك اهريغو قطنملاو عيدبلاو نايبلاو يناعملاو ةيبرعلاو نيلصألاو

 مومعب هوزاجاو ءاهنقتاو اهيف رهمف «ءقافوألاو ءامسألاو فورحلا

 ءارقالل ىدصتف .كلذل ةيلهالا نم هيف اوأر ال سيردتلاو « مهتايورم

 خيشلا ةمالعلا هب عفتنا نممف ءريثك هب عفتناو «٠ سيردتلاو ءاتفالاو

 ؛ ينغريم هللا دبع ديسلا يتفملا نبا دمحا ديسلا 0١ قفلاو «لامح نمرلا دبع

 «لاملا تيب نيما دمحا خيشلاو ءريقوخ رداقلا دبع خيشلا ةمالعلاو

 نييفئاطلا يحبس رداقلا دبع ةمالعلاو .فئاطلا يضاق لاك ركب خيشلاو
 يفو ءروكذملا هللا دبع ديسلا يتفملا دنع ىوتفلا نيمأ ناكو :مهريغو
 , هَنِلَع ىنلا [دجسم] ةرايزل هجوت نيح هنع اليكو هماقا نينسلا ضعب

 ءاتفإ هيلع ضرع دقو ءةكم مدق نا ىلإ ةلئسالا ىلع بيجي ثكمف
 مجرتملا عنتماف ءاهنع روكذملا هللا دبع ديسلا يلاولا عفر نيح ةرم ةكم

 تهجوو «يبتكلا نيسح دم ديسلا اهدلق كلذ دعب مث ءاهوبق نم
 ىفطصم خيشلا ةافو دعب ةمجرتلا بحاص ىلا ةّئألاو ءابطخلا ةخيشم

 هطخب بتكو .تام نأ ىلإ اهيف ثكمو ءه5514١1 ةنس يف دادرم

 ةمالعلا دي ىلع كلستو «نسح طخ اذ ناك ذا ةريثكلا رابكلا بتكلا
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 ءمئال ةمول هللا ِق هذخأت ال ناكو هب عفتناو ينع ريم ناْمع دم ديسلا

 هتاقوأ عيمج ًافراص ءهب ةطونم مارحلا دلبلاب سانلا روما بلاغ تناكو

 ةفاك نزحو مامحلا هافاو نا ىلإ « قلخلل حالصلاو عفنلا مومع هيف امف

 تام ول هناب ثدحتو .روكذملا هللا دبع ديسلا يتفملا اصوصخ هتومل سانلا

 فصتنم ٍِق ةكمب هتافو تناكو « هيلع هنزح لثم مهيلع نزح م هدالوأ

 ءادب فلاو نيتئامو نيعبسو ىدحا اها15ا/١ ةنس نم مارحلا ةححلا يد

 سانلاب اماما هتفيظو ىلص حبصا املو «ءاثالثلا ةليل بيصأ « ءابولا
 راصو « اليلق ثكمو تيبلا ىلا داع مث ؛ دلجتلا ارهظم ءهئاد ىلع ارباص

 فّلخو , ةفورعملا دادرم كتيب ةطوحب ةالعملاب نفدو «ىلاعت هللا ةهجحر ىلا

 - 1١5 دادرم نمحرلا دبع نب هللا دبع - "9

 ه ١"هأل/

 يكملا يفنح لا «دادرم دمخ نب حلاص دم نب نمح رلا دبع نب هللا دبع

 دحأ يضرفلا ملاعلا ءمارحلا دجسملاب ةمئألاو ءابطخلا خيش ء«رمعملا

 ثالث ه7١١1» ةنس ةفرشملا ةكمب دلو .كسانلا دباعلا نايعألا لضافألا

 بلطب هلغشاو نآرقلا ظفحو هدلاو هابرف اع أشنو ءفلاو ةئامو نيمسو

 ءاهيف عربف دهتجاو دجف ءءالجألا ةكم ءالع ىلعو هيلع أرقف مولعلا
 ءابطخلا ةخيشم دلق .هيف هيلا راشي ناك هنأف ضفئارفلا ملع يف اصوصخ

 ةنس يف يفوتو ةنس نيسمح وحن اهيف ثكمف هدلاو ةافو دعب ةمئألاو

 سانلا فسأو ةالعملاب نفدو .ةكمب فلاو نيتئامو نيسمخو عبس اه ٠١007

 خيشلاو ىفطصم خيشلا ةثالث ءانبا فلخو ءىلاعت هللا همر هتوم ىلع

 .دومح خيشلاو كلملا دبع
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 - .. ينغريملا بوجحلا دمع نب هللا دبع - "4*
 اه ١و"

 ىفنحلا « ىنغريمللا بوجحلا هللا دبع ديسلا نبا دم نب هللا دبع ديسلا
 ةكمب دلو .مالعالا ءاملعلا ةمالعو :مارحلا هللا دلبب مانالا ىتفم . يملا
 رباكأ نع ذخاو ءدهتجاو دجو ءملعلا نونف بلطب لغتشاو ةمركملا

 دبع رمع خيشلا فراعلاو « ينغريم نيساي ديسلا همع ىلع أرقف اهئامع
 ,مهريغو . يميجع ظيفحلا دبع خيشلا يتفملا يضاقلاو ؛لوسرلا [بر]
 .روكذملا يميجع ظيفحلا دبع خيشلا هخيش توم دعب ىوتفلا دلقتو
 نيتئامو نيعبسو ثالث ه “١0 ةلس ةكمب يفوت نا ىلإ اهيف ثكمو

 سانلا فسأتو :ةنغارملا ةطوحب ةريهشلا مهتطوحب ةالعملاب نفدو .فلاو
 ةلفاح ةميظع تناكو «سانلا بلاغ هتزانج رضحو ةياغ هتومل اونزحو

 وحن اهنع عفر ىوتفلا ةدم يف ناكو ؛ ماحزلا ةدش نم هشعن قحلي نم لق

 زاجحلا ىلاو اهنع هلزع يبتك نيسح دمحم ديسلا اهدلقتو «ةدحاو ةنس
 يديا نم ةيناطلسلا فاقوالا عازتنا روكذملا دارا نيح ء'''اناب بيسح
 ؛«كلذ نم هونكمي مف ةيعرشلا تاغارفلاب اهيلع اولوتسا نيذلا سانلا
 ىبتكلا ديسلا دلقو هلزعف .لاحب كلذ كل غوسي ال مجرتملا هل لاقو
 . كلذ هل لصحي مف.هدارم ىلع هقفاوي هنأ هنم انظ ءاتفالا بصنم روكذملا

 ال ىوقتلاو دهزلاو حالصلا يف ةيآ ناكو لعفف اهيف هعاجراب رمألا ردص مث
 روكذملا يبتكلا ديسلا دلقو هلزعف ءلاحب كلذ كل غوسي ال مجرتملا
 مث «كلذ هل لصحي ملف :هدارم ىلع هقفاوي هنا هنم انظ ءاتفالا بصنم
 ال ىوقتلاو دهزلاو حالصلا يف ةيآ ناكو لعفف اهيف هعاجراب رمألا ردص
 ةدابعو ةهاقفو ءاكذو قلخ نسح لامك عم ةوشرلا نع الضف :ةيده لبقي

 لزعو .ه74١1 ةنس زاجحلا يف هتيالو تأدب ؛ةيناثعلا ةلودلا ةالو نم اشاب بيسح )1١(
 ١0*. ص (مالكلا ةصالخ) .ه١1؟33 ةنس اهنع

 انييدب



 يتفملاو هاربا ديسلا اهو نيلضاف نيملاع نينبا فلخو :ليللاب مايقو

 .دمحأ ديسلا

 اها ”""ة.اا .. يدنهلا هللا دبع - "”غغ

 دنع ةريهشلا ةلحرلا بحاص . يكملا يفنحلا يدنهلا هللا دبع خيشلا

 املاع ناك .ةنسحتسم ةقئار ةقئاف تاريرقتو ةنسح راعُشا هلو «نيبكملا

 فلاو نيتئامو نيتس ه١. ةنس يفوت الماك اعراب ابيدأ ًالضاف احلاص

 .ةالعملاب نفدو

 هو86 - و1.0 ريثكاب يطعملا دبع - "“ه

 ىمرضحلا ريثكاب هللا دبع خيشلا نبا نسح خيشلا نبا ىطعملا دبع

 ةعامج ىقلو اهب أشنو ةكمب دلو - رمعملا ثدحملا لضافلا ىكملا «لصالا

 .مولعلا نم ريثك يف ننفتو «لوقعملاو لوقنملا يف كراشو لضافألا نم

 , ةرواجملا فيطل « ةرضاحلا نسح ناكو ءاب ماقاو ارخآ دنهلا لخد

 ةئاعستو نينامثو عست ةنس ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل ءاثالثلا ةليل يف

 هنع يكحو « ةيإاعستو سمح ةنس هدلوم ناكو دابأ دجأ ةدلبب « دنه لاب

 ايركز مالسالا خيش هخويش نمو ءرهظلا لوأ ىلا حبصلا ةالص
 هنع هيوري وهف هدلاو ةءارقب يراخبلا حيحص هيلع عمس .يراصنألا

 خيش نع هيوري ايركز خيشلاو .ثيدحلا لها حالطصا يف اك اعامس

 ذخالا ىلع سانلا محدزاف «كلذب هنارقأ نع زيمقو ءيلاعلا دنسلاب هنمز

 :هرعسش نمو « هيلع ديزم ال ام كلذ ببسب ظحلا نم هل راصو ءهنع

 نير



 ءاو أللا نم ىوكشلا كيلاو '''يلإ اي يقالأ ام يعرذ قاض
 يئاخرو يتّدش يف يئاجر اي يداؤف نجي امب اهلع اي

 ءالآلاو لالجلا اذ ايو كلملا كلام اي ءءامسلا َميدب اي

 ءاعنلا غباس أي ءاياربلاب اهحرو هقلخب افيطل اي

 ءاعدلا عيمس اي رمالا كل ءيلَخلاو ضرألاو ءامسلا كلم كل

 ءامحّرلا مَحْرَأ اي ءرْيع لك ٌرَسيو :يهلإ ترثع لقأف

 ءانهو ةحارب يقرر يل عسوو .هيجترا ام ينلناو

 :هنمو

 يبيصن (هنم ) كاذ : ضغلا هدرو ىفاوو عيبرلا لّبقا ذإ تلق

 بيط لك ىلع َيرَأ هاذشو هيلإ يرغت حالما دودخف

 مالسالا نا ثيدحلا يف ءاج يتلا سمخلا مالسالا دعاوق انمضم هلو

 بيصن ىفوا نيدلا نم لانو همالسإ حص نملاثينه

 بيبحلا رازو جحو ماصو ةاكزلا قآو ةالصلا ماقا

 ها١؟569 - .. دادرم يطعملا دبع - ”5

 خيشلا نب دم خيشلا ءىرقملا بيطخلا ملاعلا نبا يطعملا دبع خيشلا

 سردملا ثدحلا مامالاو بيطخلا :يفنحلا يكملا دادرم حلاص دم

 خيشلا نعو هدلاو نع مولعلا ىقلتو اهب أشنو ةكمب دلو مارحلا دجسملاب

 هلاغتشا رثكا ناك نكلو ءاهيف عربو بجنف |هريغو « يعلقلا كلملا دبع
 اثدحم الضاف ًاليلج ًالاع هللا همحر ناك .مارحلا دجسملاب ثيدحلا معب
 .لزاونلا نم هترتعا ضارمال هرصب فك هرما رخآ يفو .الماع احلاص

 .نزولا مقتسيل بوصالا وهو (يقالا ام بر اي :هلعل) :هلوقب انه خسانلا قلع )١(
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 ةالعملاب نفدو فلاو نيتئامو نيثسو نينثا اها ةنس ةكمب يفوت

 يلو دق « لضافأ ءابطخ ًادالوا فلخو « ةريهشلا دادرم تبب ةطوحب

 توم دعب دادرم ناهلس خيشلا وهو :ةّئألاو ءابطخلا ةخيشم مهنم دحاو

 .دادرم زيزعلا دبع خيشلا ءايطخلا خيش يدلاو مع يدج يخا

 ها." - وال نيدلا لامج كلملا دبع - “عال

 اللاب روهشملا نيدلا ماصع نب نيدلا ردص نب نيدلا لامح نب كلملا دبع

 يذلا لوطألاو «ةيفاكلا ىلع ديدجلا حرشلا ىلع ةيشاحلا بحاص ماصع
 :لاقف يومحلا هجرت .ةديفملا فيناصتلا نم اهريغو .لوطملا هب ضراع

 .مالعالا َةّئألا معو «ةيبرعلا ءالع متاخو «ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا مامإ

 نع ذخأو أشن اهبو ''!ةئاعستو نيعبسو ناُمث هة08 ةنس ةكمب هدلوم

 ةمالعلا نعو ديفحلاب روهشملا نيدلا ردصنب ىلع خيشلا همع نعو هدلاو

 «نالعنب يلع دمح ةمالعلا ذخأ هنعو مهريغو يكملا فوءرلا دبع

 خيشلاو ءريشقاب ديعس نب هللا دبع خيشلاو ؛ يكلاملا نيدلا جات يضاقلاو

 ةريهش ةريثك هتافلّومو سيردتلاو ءاتفالا مزالو «مهريغو لامجلا نب ىلع

 .رطقلا حرشو ءوحنلا يف داشرالا حرشو ءماشه نبال روذشلا حرش :اهنم

 خيشلل دعاوقلا حرش ىلع ةيشاحو « فنصملل رطقلا حرش ىلع ةيشاح هلو

 ء ةيوحنلا زاغلالا يف ةموظنم ىلع حرشو ةيجرزخلا حرشو يرهزالا دلاخ

 ةلاسر ىلع ناحرش هلو «برعلا مالك نم «برألا عولب هلو ءاهحرشو

 ءيناوقلاو ضورعلا يف يفاكلاو يجوغاسيا ىلع حرشو :تاراعتسالا

 يف خيرات هفيلآت ةلمج نمو .ىهتنا كلذ ريغو ضورعلا يف ليهستلاو
 بارعالا لماوع نع بارعالا ةلاسرو ةيمورجالا حرشو ةكم ثداوح

 أ"'ةناحيرلا يف باهشلا هل مجرت ةيبرعلا ملع نم ةينسلا ةفحتلاو ءاهحرشو

 )١( ةنس دقرغلا عيقبب نفدو ةبيطب هتافو تناك :موجنلا طمس يف ١٠١0 ه )15١0/14(.
 :يبحملل ةناحيرلا ةحفن (؟) ١545/1.
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 يبا خيشلا ةيرذ نم وه يذلا ماصع الم ةيرذ نم وهو هيلع ىنثاو
 نيز مامالا مهنم نوريثك مجرتملا نع نوذخآلاو ينييارفسالا قحسا

 خيشلاو يربطلا رداقلا دبع ءانبا يلع مامالا هوخاو .يربطلا نيدباعلا

 .نالع يلع دم خيشلاو .يدسألا دمحم خيشلا انبحاص دج يدسالا دم

 خيشلاو «يربطلا هللا دبع نب لضف مامالاو لامجلا نب ىلع خيشلاو

 جات خيشلاو .« يكملا يمرضحلا يمشاملا يولعلا ريشقاب ديعس نب هللا دبع
 .ىهتنا يدشرملا نيدلا فينح خيشلاو « يكلاملا نيدلا

 ها١؟وم - .. دواد كلملا دبع - “عم

 هدلاو اماو ءاهب أشنو ةكمب دلو .يكملا يفنحلا دواد نب كلملا دبع

 نآلا مهتيب ةرهشو ءاهنطوتو .طٌّونرالا هدالب نم ةكم ىلا مدقف روكذملا

 ةمدخل روكذملا دواد ةمزالل «ناهدلا تيبب اضيأ رهتشيو ءدواد تيب
 هجوزو «فاوطلا ةعنص يف ناهد دمحا ةمالعلا يخا ناهد دمحم خيشلا

 مل راص كلذ دعبو «هريغو مجرتملا اهنم دلواف «هتنبا روكذملا دمحم خيشلا
 خياشم ةدع ىلع ملعلاب روكذملا كلملا دبع خيشلا لغتشا «فاوطلاب قلعت

 عريف هب عفتناو همزالو .نالحد دمحا ديسلا مهنم ءمارحلا دلبلاب
 يفوت . مهيدل ابوبحم سانلل ابحم ءالماك الضاف ابيدا ناكو ءدافاو دافتساو

 | ةالعملب نفدو «فلاو نيتئامو نيعستو سمح ةنس اباش ةمظعملا ةكمب
 .لضافالا ضعب كلذب دافا

 ها١١١١ - ٠١59 يماصعلا كلملا دبع - 84

 ةماهفلا ماعلا بيدالا لضافلا خيشلا :لاقف '''رردلا كلس يف يدارملا

 اسمو دا مم رردلا كلش )١(

 انام



 أشنو فلاو نيعبراو عست ه45١٠١ ةنس ةكمبي دلو .رثانلا مظانلا رعاشلا

 .هرصع ءانبا يف اخيرات فلا :[لاق نا ىلا] معلا نونفب لغتشاو اهب

 .ةمات رعشلاو بدألا يف ةفرعمو .مولعلا يف ةكراشم اذ اهيبن الضاف ناكو

 ةدم مارحلا دجسملا يف سيردتلل دهتجاو دجو ءديج فيطل ءاشنا هلو

 همحر ةكممب فلاو ةئامو رشع ىدحا ه١١١١ ةنس هتافو تناكو .هرئمع

 . ىهتنا ىلاعت هللا

 ه١١١١1 ةنس يىفو :لاقف :نمزلا ءالضف فاحتا ىف يربطلا هل مجرتو

 نيسح نب كلملا دبع خيشلا يفوت راهنلا ىحض ىلوالا ىدامج نيرشعو عبرا

 نم وهو .لضفو ءاضق تيب ةكمب يماصعلا تيبو :[لاق مث ] يماصعلا
 همسا مجرتملل يذلا خيراتلاو .ىهتنا ريبكلا نيدلا ماصع يديس دالوأ

 هنظي هيلع فقي م نمو (يلاوتلاو لئاوالا ءابنا يف يلاوعلا موجنلا طمس)

 باتك اضيا هلو هبنتف طلغ وهو هيلا هبسنيو كلملا دبع ةمالعلا هدجل

 سيفن مظعلا نآرقلا دئاوفب قلعتي دئاوزلاو دئاوفلاو دئاوعلاو دباوالا

 .هيلع تفقو ادج

 ها١*9 - ١١00 ينتفلا كلملا دبع - "5

 هدجو «.نايعالا ةكم لضافأ دحا « دمحم نب نسح نب نمح رلا دبع نب ديع

 ىقلتو « هعفن مع يذلا زاححلاب ءالجالا خويشلا دحا روكذملا نمح رلا دبع

 دادرم حلاص دمت نب دمحم خيشلا يدادجا دحاو « ىعلقلا كلملا دبع

 . فلاو نينتئامو نيسمحو سمح ةنس لاوش نم سداسلا موي يف ةفرشملا
 ءمارجلا دحسملاب حيوارتلا هب ىلصو هدوجو مظعلا نارقلا ظفحو اهب أشنو

 نم ةلمج ىلع أرقف معلا بلطب لغتشا مث ءةنس ةرشع انثإ كاذ ذإ هنسو

 انيرح#



 خيشو .ةمركملا ةكم يتفم لامجج خيشلا مهلجأ نمف ةنيدملاو ةكم خياشم

 يطايمدلا بزعلا دمحم خيشلاو ءهقفلا بتك نم اريثك هيلع رضح . اهئالع
 هيلع رضح نالحد دمحا ديسلاو ةيفلآلا ىلع ليقع نبا هيلع أرق يفدملا

 ءدعسلا رصتخم هيلع أرق يفدملا يزغلا فسوي خيشلاو «يراخبلا يف

 دعسلا رصتخم يف هيلع رضح « يكملا مث يرصملا ينيبهرلا ىلع خيشلاو

 لوصا يف راونالا رون حرشب رانملا هيلع ارق باون الم خيشلاو ءاضيا

 نبا ةيفلاو ناجلا دوقع مظنو ةيسمشلا مظنو ءرانملا مظن ظفحو ءهقفلا

 قاف ىتح «قيقرلا رحلا رعشلا مظني راص مث جرختو عربف كلذ ريغو كلام
 حدم يف ةديصق ةنس لك يف مظني ناكف «هنالخ ىلع امسو ءهنارقا ىلع

 .هيدي نيب رطفلا ديع ةليل اهارقيو ءاشاب هللا دبع فيرشلا ةكم ريما
 لك يف هيلع علخي روكذملا فيرشلا ناكو ءاهلضافاو ةكم نايعا ةرضحب

 ىأرو «قطنملا يف يروكسرافلا رمع خيشلل ةيسمشلا مظن دقو 2 ةعلخ ةرم

 رثنلا هيف ىذاحف تيب ةئامنامت وحن وهو ءرثنلا نع ارصتخم رانملا مظن
 رثعاملو :تلقء تيب ةئاعبراوحن هتدايز تناكف. مظانلا هكرت أم عيمج لمكو

 هخيش اهب أنه يتلا ةديصقلا ىوس اهينثي ناك يتلا هدئاصق نم ءيش ىلع
 هقفت ناك هنأب دلاولا يديس يفربخأو :هتمجرت يف اهتبثأ دقو «لامجج خيشلا

 بتك ةدع هيلع ارق «هيلع ةءارقلا يف هل اكيرش ناكو ء روكذملا هخيش ىلع
 هنأو « كلذ ريغو وحنلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف هسورد اضيا رضحو .هقفلا يف

 ضعب يندافأو اهب ماقأو رصم ىلإ رفاس هنأ مث .ىهتنا زازب ناك
 ينربخاو لوقا .ه١ ايبتك اناكد طسب هنأب كانه هآر يذلا لضافالا

 بقعي ملو «فلاو ةئامالثو نيثالثو نينثا ةنس رصمب يفوت هنأب هتنبا جوز
 نم مجرتمللو .ال ما رصمب بقع له ملعا الو ءةدحاو ةنبا الا ةكمب

 «ديفم نسح حرشب هحرشو ديج مظن وهو ةيجارسلا نتم مظن فيلآتلا

 دق |هالك ديحوتلا يف فيطل باتكو .ءةرم ريغ ةبلطلل هتارق تنك دق

 .ارشنو اعبط

 نا



 ها؟؟8مخ- 6.06 يعلقلا كلملا دبع - "هذ

 يكملا يعلقلا ماس نب نسحلا دبع نيدلا حجات نب معنملا دبع نب كلملا دبع

 هنأل «ةنس نيثالثو ةعبس «ةفرشملا ةكم ىقتفم ؛مامالا بيطخلا ىفنحلا
 ناك روكذملا هدلاوو «فلاو ةئامو نيعستو ىدحا ةنس ءاتفالا ىلوت

 ايضاق ناك نسحلا دبعو ءاهيتفمو ءاهيضاق نيدلا جات هدجو ءاهيتفم

 بابحلا ىيحي خيشلاو هدلاو ىلع مولعلا يف أرقو ءابب أشنو ةكمب دلو ءاهب
 نيدراولا دي ىلعو «يقيدصلا رداقلا دبع يتفملا نبا يلع يتفملاو « يكملا

 نونفلا يف اصوصخ اهنقتاو اهاوح ىتح ؛«يواربشلا هللا دبع خيشلاك اهيلإ

 ىلع قافو هرصع لها داسو ءاهيف «نانبلاب هيلإ راشي ناك هناف ةبيرغلا

 ؛عفارت مدعو عروو عضاوتو دهز عم هنامز لها سيئر راصو «هنارقا

 هيلع فكعو «ةبلطلا هيلا تعره مارحلا دجسملاب سيردتلا يف أدتبا الو

 توملا ضرم ضرم نيح هنأب دلاولا يديس ٍينربخاو ءماركلا لضافألا

 رمالابو .ةكمب ذئتقو ناك هنال هروزي ءرصم يويدخ يلع دمحم هءاج

 مالسالا خيش ءالماب ءدومحم ناطلسلا نم ةلسارم هيلا تدرو دق ردقملا

 ةرضح ىلع اهضرع هل نعف ةفيرط تاكنو تايعيدب ىلع «ةناتسالاب

 ضعب نم ةراشاب مالسالا خيش ىلا هلسريو ءاهيلع بيجيل مجرتملا

 نم كلذ ضرع ىلع هثحف كلذ نع ضرعا اضيرم هار امو :لضافالا

 ناكو « اهباوج هنم بلطو :ةروكذملا ةلسارملا هيلع ضرعف .كانه رضح

 خيشلا هيلع ىلماف «؛لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا هذيملت هيدل ارضاح

 هرظنو همتا نيحف «فلكت ريغ نم ةهادب هبتكي وه راصو ءباوجلا

 نم رصم ءاملع نم هعم ناك نم ىلع هعلطاو ءةياغ هبجعا ءهيلا يموملا
 يويدخلا ةرضح نا ىتح ؛لضفلاب هل لكلا نعذاو هفرظتساف « لضافألا
 تاريرقت بتكلا ىلع هلو .ةدقفل اذه نا :لاقو سلجملا يف هوفت

 حرشو «ةيمورجألا نتم ىلع حرشو «.تادلجم ةثالث ىواتفو تاريرحتو

 ه1 ةنس ةكمب يفوت (زمرلا لح) هامس «قئاقدلا زنك نتم ىلع رصتخم

 ضع



 .ةنس نيناثلا رشع يف وهو :ةالعملب نفدو فلاو نيتئامو نيرشعو ةينامت

 ريغ مهنم ءالعلا رخآ وه مجرتملا نال اذه اننامز يف دوجو يعلقلا تيبلو
 يوري ءاطقف فوطمو ءاعم فوطمو ماماو بيطخ وه نم مهنم نا
 نسح خيشلا نع هدج نع هيبا نع مولعلا روكذملا كلملا دبع خيشلا
 خيشلا نع اضيا اهبوريو .يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا نعو يميجعلا
 اضيا ةطساو الب هدج نع يوريو «يولملا خيشلا نعو «يواربشلا هللا دبع
 .هتايح يف يفوت رمع همسا نباب قزر دقو

 ها١؟*. - .. روكشلا دبع كلملا دبع - ”؟

 ماعلا يكملا يفنحلا دمحم نب روكشلا دبع نب هللا دبع نب كلملا دبع

 راصف هدلاوك لضافألا اهئالع نع ذخأو ءابب أشنو ةكمب دلو .بيدألا

 هروثنم ِق داجأو 2 هئارعشو هئابدأو هئاهقفو رصعلا اذه ءاملع دحأ

 ةأهس (نايبصلا ةفحت) هدلاو ةموظنم ىلع حرش فيلاتلا نم هل .هموظنمو

 هل نكي ملو فلاو نيتئامو نيئسو فين يف ةكمب يفوت .ناسنالا هيبنت

 ها١؟65 - .. يىضاق معنملا دبع - ”"ن*

 ةنس يقوتملا يكملا يفنحلا ماقمب مامالا « يضاق نايلس نب معنملا دبع

 ةكم دلو .عرولا ةمالعلا .فلالاو نيتئاملا دعب نيتسو نينثا ه5

 مهنم :نيريثك خياشم نع ذخأو مولعلا يف عرب ابو ؛ةحلاص ةأشن أشنو

 بر [دبع] رمع خيشلاو .« يميجع ظيفحلا دبع يضاقلا يتفملا خيشلا

 ,ىوقتلا رفاو ؛«ةدابعلل ابظاوم ءديج عرو اذ ناك ءاهريغو لوسرلا

 .ماعلاو صاخلا هب عفتناو ءاليوط ارهد مارحلا دجسملب سيردتلل ردصت

 تفقو «نايب ةبوذع عم ريرقتلا ديج .ناسللا قلط ةرابعلا حيصف ناكو

 نم هتوح امل تالضعملا نم ًاريثك اهب لح لئاسم يف تاباوج ىلع هل

0 



 نيريهشلا ىضاقلا تيب رخآ وهو هللا همحر ةكمب تام .لئالدلاو نيهاربلا

 ماقمب ةمامالا مهتفيظو «.يضاقلا تيب مهترهش اهب لسن هلو ءالع ةكمب
 اسرد راتخلا ردلا أرقي ناك مجرتملا نأب دلاولا يديس ينربخا .يفنحلا

 .ردلاك ريرقتب مارحلا دجسلاب

 يعلقلا معنملا دبع - "5

 يكملا يعلقلا ماس نب نسحملا دبع نب نيدلا جات نب معنملا دبع
 .مارحلا دجسملاب مامالاو بيطخلا ءمارحلا هللا دلبب مانالا يتفم .يفنحلا

 ةذباهجلا ةكم ءالع نم هريغو روكذملا هدلاو نع اهاقلتو مولعلا ذخا

 .ةديفملا فيناصتلاو ةديجلا فيلآتلا فلاو ءاهب ءاتفالا ىلوتو :مالعالا

 ءزاجحلا يف لوعملا اهيلع زنكلا نتم ىلع ينيعلا حرش ىلع ةيشاح « اهنم
 هللا دبع خيشلاو .ءهدلاو نع اهبلاغ ديناسالا يف هتايورمو «.ىواتفو

 يتفملا خيشلا هنباو . يكملا يميجع نسح خيشلا نعو . يكملا يرصبلا

 مجرتملل فقأ ملو هفالخ اركذ فلخي مو .هريغ نع هنع يوري « كلملا دبع

 .فلاو ةئامو نيتسو نا ةنس ىلا ايح ناك هنا ريغ ةافو الو ةدالو ىلع

 اه١1١؟١١ - ١١؟ا/8 ىرهوجلا دحاولا دبع - "هم

 .ابهذم يعفاشلا ءادلوم يكملا ءالصأ ينميلا يرهوجلا دحاولا دبع

 لغتشاو اهب أشنو ء فلاو نيتئامو نيعبسو نام ةنس ىف ةفرشملا ةكمب دلو

 نكلو :مارحلا دلبلا خياشم لضافا نم دحاو ريغ ىلع أرقف ملعلا بلطب

 ريثكلا قئارلا نسحلا رعشلا مظنو رهمف ءرثكا بدالا مع ىلإ ههجوت ناك

 رهتشاو .هريغو ديحوتلاو فرصلاو وحنلا نم ءيشل هزوح عم . قئافلا

 ةينملا هتفطتخا نكلو .تفاهت هرعش ىلع هلهالو ءزاجحلاب ةمات ةرهش

 هللا همحر بقعي ملو .فلاو ةئامتالثو رشع ىدحا ةنس يف اباش ةكمب يفوتو

 :هلوق هرعش نمف ةالعملاب نفدو
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 ًابطاخم اهنم لاحلا ناسل باجأ

 :هلوقو

 الاقف ىفغت نم َردبلا 2 3

 يدنع نالاو اًئاص كتدهع
 00# 0 يجو لاله تبأر

 كشل يهنم ديعلا موصو

 ؟ رهاوج ىهو ٌدقعلا اذامل ُتلقف

 رهاب وهو يرتشملا لاله لا َنيِرَي

 ًالالت ةوض هنليبج نسحو

 آلآل تلق كموص َءاتخ َتضقن

 الاثتما ايًورلاب هانمّص دقو

 ؟الآلهلا رظن نم موصي فيكو

 :نيتيبلا نيذه ازجعمو اردصم هلوقو

 ابا دقو اجيهلا يف لس فّهرمب ترطخدق يدرولاب دخلا ةّيدرو

 ًاباجعإ ّدقلا ىَنْمُتو ًاهيت سي ةلئاص هيلا ءادر رحت تفاو

 ابابلا بابلالا يوّدل اهبْلَس نم ْلَمَف ام ءافيحلا اهتّماق فكي م
 اباوثأ قاشعلا مدنم تستكا ىتح تعنتما امو ًالظ اجهُم تفلت 5

 عم (ةرونملا ةنيدملا ءابقب لحب مسا) مشدب اسلاج ناك (انيح هلوق هنمو

 هديبو «يفنحلا يندملا هدارب ليلجلا دبع خيشلا ةمالعلا يخيشو هخيش

 ىثنا مهيلع ترمو ءهتذمالت ضعبلو هل اهارقي ناك ءةجافخ نبا ةناحير

 خيشلا هرماف «ةءارقلل ةيغصم مهنم برقلاب تسلجو .ودبلا تائب نم

 :ةهيدب لاقف « ةنهارلا لاحلل ةبسانم اتايبا ءىشني ناب ليلجلا دبع

 ةّيشع انيتأ امل مثد ىلا

 قهارم عورزلاو اهارث نأك

 ةمادم انطلا ساك ىلع انبرش

 اهعانق تحت ءافيه انب ترمو

 سنألا نم ٌضاير لا ٌمّشد امو
 سمللا نم ملس رعش هدخ ىلع

 ,سأكلا نم نويعلل ولجت ءابهصك

 سهدلا ىلع سولجلا الا ْتَّبَحَتْنا امو

 نيرخت



 :اسمخم هلو

 كّلملا ةقر يف َرارحالا ترّيصو كبّسلا نسحأ يفغيص دقب تدبت

 ىكسن تَدَّسفا ىلا لاخلا ةبرايأ ىكبت اهلجا نم ُنيعلاو الت لقو

 ش َكْنِم يل دب ال ناك لاح يا ىلع
 ىوجلا كبح يف قاشعلا حنم نمو ىونلاو ًبحلاو حابصالا قلف نب
 ىَوللاب قيلأ وهف ٌلَذِب اماف ىوحلاهب ٌلذادق يداٌؤف يحيرا

 كلملاب قيلآ وهف ٍزعب اماو 1

 :اضيا اسمخم هلو

 نامئإلاب هاجأ ٍنامُّس نم ينامَر يف دجآ مو يلايتحا ام
 ىفاتأ دق هّبطب ًابيبط اي

 ينادتلاو اهلضَو يف ئافشو نافْجألا ةضيرم نم ىضرم

 اهاوأم ىتجهمو يرعش تيل ءاهاونو اهدعبب ىبلق باذ

 00 اهاوس ءاودلا امو اًهارأ له

 ينالللع اهركذب ينالللع اهاوه يف يمئالو يليلخ اي

 ها5١6١١ - .. يدمحالا باهولا دبع - 5

 . يعف رب ول . : «ىدمحالا ىعفاشلا تاكرب نب دمانب باهولا دنع خشلا

 ةئامو نيسمخحو عبرا ه04١١ ةنس اهب يفوتملا ةكم ليزن ؛ ''يواتدنطلا

 ريخلا يبانب ةيطع نب دمحم نب دمحا باهشلا نع رصمب ىور .فلأو

 دمحا خيشلا نع نيمرحلا يف يورو «هريغو يرصملا يعفاشلا يفيلخلا

 «نوريثك سانا هنع ىورو ءيرصبلا ماس نب هللا دبع خيشلاو « يلخنلا

 يندملا هداز كوك ليلخ نب رداقلا دبع لجالا دنسملا ةمالعلا مهنم

 .رصم يف ةدلب اتدنطلا

 انضرضر



 ىفنحلا يدنسلا دباع خيشلا ةعومج نم ىهتنا «ةرونملا ةنيدملاب بيطخلا

 .ةلفاح هتزانج تناكو هتوم ىلع سانلا تفساو

 اها889 8 .. يرصبلا باهولا دبع - “هال

 ءاهقفلا دحا .مارحلا دلبلا ليزن : يعفاشلا يرصبلا باهولا دبع
 ةكم مدق مث . اهلضافأ نع مولعلا ذخاو ءاهب أشنو هدلبب دلو .نيروهشملا
 ارقو .يناتسغاد ديمحلا دبع خيشلا ةمالعلا مزالو .اهنطوتو ةفرثلملا

 ,هتايورم رئاسب هزاجاو .هريغو ثيدحلا ىف هيلع أارقو .ةفحتلا هيلع
 سيردتلل ردصتو .فلاو نيتئامو نيعستو ىدحا ةنس ةكم همودق ناكو

 ةبلطلا هيلا ددرتو ءيواوز حلاص دمحم ديسلا ىلع ًارقو ؛مارحلا دجسملاب
 الغتشم «لومح اذ اعضاوتم احلاص معلا ىف اريزغ ارحب ناكو ءهب اوعفتناو

 هافوت نا ىلا ىلثملا هتقيرط ىلع لزي ملو .ةدافالاو سيردتلاب ماودلا ىلع

 نيرشعو نينثا ةنس ناضمر رهش نم رشع نماثلا تبسلا ةليل يف ةكمب هللا

 .نيناثلا براق دقو بقعي ملو هللا همر ةالعملب نفدو . فلاو ةتئامتالثو

 ها١ا05 - .. يربطلا باهولا دبع - *68

 فلاو ةئامو نيعبسو تس اه 055 ةنس ةمركملا ةكمب قوت ءمالسالا

 |ك يروهاللا باهولا دبع خيشلا ةيواز مادق رونلا ةبعشب ةالعملاب نفدو

 .تامحرلا ليزنت ٍِق

 ها1ا١1١ال - .6 ينتفلا باهولا دبع - "8

 خيشلا لاق .يفنحلا ينتفلا هللا دبع نب ينغلا دبع نب باهولا دبع
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 ًارواجم ةكم ىلا دنهلا نم مدق :ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا وه :جوخ

 نينس عبنيو ةنيدملاب ماقأ دقو ءةراجتلا ىطاعتي ناكو .نيمرحلاب

 تافلؤم هلو :[لاق نا ىلا] نيريثك خياشم نع ةقيرطلا ذخأ مث .ةديدع

 تاريخلا حاتفم باتكو :راكذالاو ليلهتلا لئاضف يف رارسالا حوتف اهنم

 ةيادهل راونالا فيرش اهامس ةلاسرو «تاداسلاو ءارقفلا ةقيقح ىف

 ةرثك يف تاريخلا بهاوم اهامس ةلاسرو ءرايخالاو ءالضفلاو نيديرمل
 :تازجعملا بحاص ىلا ىلع مالسلاو ةالصلاو راكذألاو رافغتسال

 يف ةعاطلا ةفحت ةلاسرو :نيبغارلاو ريخلا يديرمل نيبلاطلا هيبنت باتكو
 ةبخنو .ديمحتلاو هلالا سيدقت ىف ديحوتلا ةهزنو .ةعانقلاو دهزل

 .يدتفملاو ريخلا يجارل يدتبملا ةيادهو .ةدابعلاو دهزلا يف ةضايرل

 رثع ةعبس ه07١١١ ماع ةرخآلا ىدامجج ينأث ءاثالثلا موي يفوت

 نوجحلا حفسب هتوم لبق اهدعا دق يتلا ةبرتلاب ةالعملب نفدو فلاو ةئامو

 اهب عطقناو «يلاورهنلا ينغلا دبع نب باهولا دبع خيشلا ةكم ىلا درو

 اذهو .نوجحلا العاب ةريبك ةيوازو ىلع بعش يف ةريبك اراد رمعو

 يلو باهولا دبع خيشلاو .رخأتملا يا ريغصلا وه باهولا دبع خيشلا

 يضر رييزلا نب هللا دبع انديس ربق نم برقلاب رونلا ةبعشب نوفدملا ..هللا
 .ةبارق اهنيب سيلو مدقتملا يا ريبكلا وه هنع هللا

 يتفملا باهولا دبع - 5
 نيدلا جات يضاقلا نبادمح ىتفملا يضاقلا نبا يتفملا باهولا دبع

 ماقم ماق «لضاف ملاع ؛مارحلا هللا دلبب بيطخلا مامالا « يكملا يكلاملا

 ابو ةكمب دلو ءملظ اف هابا هباشي نمو .هدعب ىوتفلا بصنم دلقتف هيبا
 ىلع مولعلا ليصحتب لغتشا 5 هدوجو هظفح ؛ مظعلا نآرقلا ارقو شن
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 ردصتو «جرخت هبو هدلاو نع مولعلل هذخا رثكا ناكو تقولا خياشم

 ىلع لزي مو ؛ةدابعلاو ةعاطلا ىلع ةمزالملاو ةدافالاو ءارقالاو سيردتلل

 راوج هللا هاعد نا ىلا ناسحالاو عضاوتلاو محلا نم هاوح ام عم كلذ

 يناثلا نرقلا لها نم ناك هنا الا ةافوو ةدالو ىلع هل فقأ مو «نانجلا

 ١" - يداحلا باهولا دبع .. - 8*١١اه

 ةريس ىلع ىلاعت هللا هحر ناك :هتمجرت يف يربطلا لاق «مارحلا دجسلاب
 « عيماجم ىلع هل تفقو دقو . ةنسحتسملا لئامشلا هيف تعمتجا دقو . ةنسح

 ةئامو نيثالثو ناك ه١١*8 ةنس يفوت «قيقر رعشو :لفاح خيرات هلو

 تيبلا اذه قبب مو :تلق :ىلعالا يلعلا ةمحر هيلع ةالعملاب ربقو فلاو

 .ماودلا هل نم ناحبسف ءةديدع نينسب هلبق نم لب اننامز يف دوجو

 دلب خرؤمو ؛نيمثلا دقعلا ديرف :هلوقب تاحرلا ليزنت بحاص هل مجرتو
 ةئامو نيثالثو نامث ه١١*8 ةنس مارحلا مرحب عبار يفوت ؛نيمألا هللا

 .ىهتنا نينبا فلخو فلاو

 ها١؟10 - ١١93 ىطايمدلا ناثتع - ”5؟

 طخلا مامالا : يكملا يعفاشلا رهاطلا دم نب يداملا باهولأ دبع

 ةكم ليزن .هقيرط يقولخلا ابهذم ىعفاشلا ىطايمدلا نسح نب نائع

 ةئامو نيعستو تس اه 171 ةنس 5 : طايمد هدلبب دلو .ةمركملا

 مث ءرثع ينثا ماع ىلا طايمد خياشم ىلع رضحو .هتدلب يف أشنو . فلأو

 يدهملاو .يقوسدلا ةفرع دم خيشلا ىلع رضحو رصم ىلإ لحترا
 .يواقرشلا هللا دبع ةمالعلاو .ريبكلا ريمالا دمحم خيشلاو .يجوهمدلاو

 .يواحطلا دمحا ديسلاو «يتاجنلاو .يناونشلا دمح خيشلا ةماهفلاو

 ءافلا ةنس ىلا رصمب رمتساو مهريغو .نابصلا دمت خيشلاو « يواصلقلاو

 اننوسا



 ةروكذم .اهآر ةيؤرل ةفرشملا ةكم ىلا لحترا مث «نيعبراو ةينامثو نينئامو

 ىف ةكم لصوف ءنالحد دمحا ديسلا هذيملت اهب هدرفا يتلا هبقانم يف

 .اهؤابجن هنم دافتساو اهٌوالضف هيلع لبقأف ةنسلا كلت نم بجر

 ىلع لزي مو «مانالا هب عفتناو ءمارحلا دجسملا يف سيردتلاب لغتشاو

 يف وتو .«لاهسالاب ةليلق امايلا ضرم «مامحلا هافاو نا ىلا ةميقتسم ةلاح
 نيتسو سمخ ه70١١ ةنس مارحلا مرحم نم موي رخآ نينثالا موي

 خيشلا يتفملا ةمالعلا هيخا نبا اماما هيلع ىلصو .ةكمب فلاو نينئامو
 هللا يضر ةجيدخ ةديسلا ةبق نم ابيرق ةالعملب نفدو .يطايمدلا دمحا

 دبع خيشلا ةمالعلا طخب تيأرو لضافالا ضعب كلذب يندافا اهنع
 .نيتسو تس ةنس يفوت مجرتملا نا يكملا جارس نمحرلا

 ها١١؟و960 - .. اطش ناثع - "1

 ظفحو اهب أشنو ةكمب دلو .يعفاشلا يكملا اطش دم نب ناثع ديسلا

 ىلع هتامدقم يف أرقف «ملعلاب لغتشاو ؛«نوتملا نم ًاريثكو ء مظعلا نآرقلا

 ديسلاو .«ينويسب دم خيشلاو «ليصباب ديعس دمحم خيشلا ىلعو «هدلاو
 راصف هب .عفتناو «ةريثك نونف يف بتك ةدع هيلع أرق دقف نالحد دمحا

 ثكمف ,هتايورمبي هزاجأو سي ردتلاب هل نذأو :نايعألا ءاملعلا نم دعي

 ةدافإللاو ةدابعلاب الغتشم لاز امو 2« ةريثك نينس مارحلا دحسملاب سردي

 ةنس نم ىلوألا ىدامجج نم نيرشعو ةيناث يف ةمركملا ةكمب يفوت ىتح

 ءانبأ فلخو عملا ههر ةالعملاب نفدو « فلأو نيتئامو نيعستو سم

 يعفاشلا ماقمب مامإ راص اذهو ديعس خيشلا مع ةبلط لضافأ ةثالث

 . يلع خيشلاو ءدمح خيشلاو

 سضرخي



 ه359١١1 - .. ىماصعلا نيدلا ماصع - 56

 الملا نيدلا ردص نب ىماصعلا هداز ىلع نب نيدلا ماصع ىضاقلا

 .فلأو نيتسو مست هد ةنس فئاطلاب يفوت .ملاعلا يكملا « ماصع

 دم يضاقلا مث دمحم يضاقلاو ىلع يضاقلا :اهو نيبيجن نينبا فلخو

 ةدحاو ةنس يف ايفوت نيسح ىضاقلاو دمحا ىضاقلا اهو نينبا نع يفوت

 ْ .تامرلا ليزنت يف (5 ه١١1*48 ةنس

 هوم - .. ىملسلا ةيطع - "6

 ناكو .ةيعفاشلا ةسائر هيلا تهتنا ءايتفم الضاف املاع ناك .نيبلاطلا

 مايأ ةثالث ضرم .نيعبسلا زواجو ؛ةيناملسلا ةيناطلسلا ةسردملا سردم

 هللا همر ةالعملاب نفدو ةيعكلا باب دنع هيلع ىلصو « ةئامعستو نيناممو

 فسأو .جحلا نمز يف سانلا لاغشنال ةلفاح ةزانج هل نكت ملو

 .ماللا حتفو نيسلا مضب يملسلاو يبطقلا خيرات يف اذك .هدقف ىلع سانلا

 هو.5 - .. ةريهظ نيدلا فيفع - 5

 دحا .ىكملا ىعفاشلا ةريهظ لضفلا يبأ نب نيدلا فيفع ىضاقلا

 رباكا نع مولعلا ذخأو .ةمركملا ةكمب أشنو دلو .نايعألا ةكم ءالع

 وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا نم ةريثك امولع زاحف مهب جرختو « اهئاملع
 يف (ىك ةثاعستو تس ةنس بجر لئاوأ يف ةفرشملا ةكب يفوتو .قطنملاو
 . "'!تايفولا

 .سورديعلا ديسلل (رباكألا تايفو) دصقي هلعل )١(

 نيرو



 ها6١.؟9؟ - .. ناطقلا نيدلا فيفع - *0

 يكملا ناطقلا دمحم نب دمحا ةمالعلا نب هللا دبع نب نيدلا فيفع

 يوذ .نامزلا ءانبا ءاحلصو :نايعألا ةكم ءالع نم ناك .ىجكللملا

 : ءالجألا اهلضافا ىلع مولعلا ًارقو اهب أشنو :هدلاوك ةكمم دلو .نأشلا

 دجسملاب سردف ننفتو عربف ؛روكذملا هدلاو ةمزالم هل مهرثكأ ناك نكلو

 فاكعنالا عم ؛كلذ هبأد لاز امو .ماعلاو صاخلا هب عفتناو :مارحلا

 .فلألاو ةئاملاو نيسمخلا دودح يف ةفرشملا ةكمب يفوت نا ىلإ ةدابعلا ىلع

 ممعلا يوذ نم اونوكي مل مهنا الإ ءاذه انتقو ىلإ فلخ هلو ةالعملاب نفدو

 سبتلي الف .ةرارقلا ةراحب مهانكسو مهتويب «ناطقلا تيبب نوروهشم

 نيبو مهنيب سيل ذا :ةكمب نينطاقلا نيناطقلا نم مهريغب لاحلا كيلع
 ةعانصلا لصا ةبسن مهنيب عماجلا امنإو «ةبارق هدلاو الو مجرتملا خيشلا

 ها؟غ0 - .. فاقسلا ليقع - <

 خيشلا هل مجرت .يكمل فاقسلا رمع ديسلا نب ليقع ديسلا

 :[لاق نأ ىلإ ] لماعلا ماعلا «نييكملا لضافألا سيئر :لاقف يوارضحلا
 ناكو , فييزتلا نع ةديعبلا ةتكسملا ةبوجألاو فيلآتلاو ةليلجلا مولعلا هل
 حلاص دمحم خيشلاو :؛لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلاك هرصع ءالع

 ءاحلصلا هدالوا فلخو هلضفب نورقي «سيردا نب دمحا ديسلاو ءسير

 «حلاص ديسلاو «هللا دبع ديسلاو رمع ديسلاو قاحسإ ديسلا : مهَّلَجَأ نم

 ه ١١407 ةنس روكذملا ليقع ديسلا يفوت "'دواد ديسلاو ءمساق ديسلاو

 اهيلو مث ةكمب نيولعلا ةداسلا خيش يلوتف قاحسا ديسلا امأف» :هلوق انه فلؤملا ركذ )١(

 ءالجا ءاملع مهلكو روكذملا قاحسا ديسلا نب دمحم ديسلا اهالوت مث هللا دبع ديسلا هوخا

5 



 مرحم نم نيقب سمخل سيمخلا موي رصع فلأو نينئامو نيعبرأو عبس

 هفيلات نمو تلق .ىهتنا نيولعلا ةداسلا ةطوحب ةالعملاب نفدو مارحلا

 ينابم) باتكو .(لئاهلا رمألاو توملا ركذ نع لفاغلا هيبنت) باتك
 باتكو «2(نيدلا موي يف ةاحنلاو نيكمتلا هب نوكي يذلا نيدلا رارسا

 باتكو «(هناقرفو نآرقلا هيلع لدي امب فورعملا هنازيمو فيسلا ةضبق)

 فيرعت) يف ةلاسرو .(ةيصولا يف) باتكو :(تويبلا حالصا بابسا يف)

 نم ةأرملا جورخب قلعتي اهف مارملا غولب) ةامسم ةلاسرو ء(ديحوتلا
 ةامسم) ةلاسرو .(ةينابرلا بهاوملاو ةينيعلاب) ىمست ةلاسرو ؛(ماكحألا

 هللا الإ هلا ال) حرش يف ةلاسرو ء(رهاوجلا ةعبرألا ركذب رطاوخلا ةيفصتب

 ماحرألا ةلصب) قلعتت ةلاسرو (يباذع نم نمأ ينصح لخد نمو ينصح

 نمل ةنجلا دعوو هللا ىصع نمل رانلا ديعو ركذ يف ةلاسرو .(براقألاو

 .كلذ ريغو ملسملا فيرعت يف ةلاسرو هللا عاطا

 يقابلا دبع نيدلا ءالع - ”8

 نساحم يف شوقنملا زارطلا) باتك بحاص يقابلا دبع نب نيدلا ءالع

 ,عيلخ بيدا ةروص يف «عيدب نايب بذع ءهنم تيأرف هتيأر (شوبحلا

 هب رظن ءهرمع ايحم يف انيعو ءهماش هبدأ هجو يف وهو هباتك تيأرو

 باتكو هرشنب يباتك رطعتي مل ًافَرَط هرعش نم يندشنأو ءهماشو رهدلا

 .هاذّسو هبّيط َفْرَع هدادم كسم نم ءهانعم يف يزوجلا نبا

 نآلخلا حلم نم بكرم نايحلا قدح نم رّوصم
 ناسحالاو نسحلا نيع ناسنا نامزلا رظان يف هنأك

 نيدلا ءالع» :هلوقب نونظلا فشك بحاص هركذو ''اةناحير ىهتنا

 يف ولحلا دمح حاتفلا دبع ذاتسألا ةناحيرلا ققحم ركذو 490 ص ١ ءزج ةناحيرلا )1١(

 نع لقنو (55) ةحول اياوزلا ايابخ يف اضيا يجافخلا ةمجرت :هلوق ةجرتلا شماه
 - دبع نب نيدلا ءالع يللاعملا يبأل شوبحلا نساحم يف شوقنملا زارطلا :هلوق ةفيلخ يجاح
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 (١!ةئيدملا بيطخ يكملا يراخبلا يقابلا دبع نب يللاعملا ّيبأ

 هوما ا ةهماب يطقلا نيدلا ءالع - ما.

 يبطقلا نيدلا بحم ةمالعلا نبا ديعس وبا نيدلا ءالع ىضاقلا

 :لاقف هخيرات يف يكملا نيدلا بطق ةمالعلا همع هركذ « يكملا .يفنحلا

 يف يفوت ةئاعستو نينامثو نينثا ه5“ ماع ةدعقلا يذ رشع يناث يفو

 ديرفلا لضافلا لماكلا ديهشلا بيرغلا ديحولا باشلا اهيضاق ءزعت دالب

 بحن يضاقلا موحرملا خألا نبا هللا ليلخ ديعس وبأ نيدلا ءالع ٍيضاقلا

 دمحا نب نيدلا ءالع خيشلا يدلاو موحرملا نبا هللا بيبح دجم يبأ نيدلا

 روكذملا نيدلا ءالع يفوت نامزلا رمم ىلع هللا مهحر ءناخيضاق نب دمحم نب

 اقئاف الضاف ناكو :«نعطلا ةداهشو ءةبرغلا ةداهش هل تلصحف انوعطم

 دمحا ديسلا يضاقلا ةنيدملا يدنفا ىَلعو هدلاو ىلع لغتشا ءايكذ

 هةمال/ ماع هدلومو .امزالم راصقف هداز يدادغبي فورعملا «يدنفا

 هأشنأو لّمكلا لاجرلا غلبم هغلب ءدمح نيدلا لامج همسأ ادلو فلخو

 دعب هتافو ريخ لصو .هفالسأو هدجو هيبأ رثام هب ايحأو ةحلاص ةأشن

 ىلع انفسأو ةكمب بئاغلا ةالص هيلع يلصو مارحلا مرحم طساوأ يف جحلا

 ًارجأو اهظع اباوث هنع انضوعو ةنجلا هبابش نع ىلاعت هللا هضوع هدقف

 .ميركلا دبع خيشلا ةمركملا ةكم يتفم وخا وه مجرتملاف ىهتنا اهسج

 سفنلا هيقف ناخيضاق وه روكذملا ناخيضاقو هنم ربكا مجرتملاو

 ةمالعلا تنب نبا وه روكذملا نيدلا لامجو نيدلا ءالع دلاو ةمحرت يقأتسو
 .روكذملا نيدلا بطق

 تحت بتكو ه١؛.. ةنس باتكلا اذه عبطو هو95ة١ ةنس هفلا يراخبلا يقابلا

 نب كلملا دبع نب نابيهو رشانلل ةظوفحم ريوصتلاو لقنلاو عبطلا قوقح هناونع

 .ةدجب ةيبرعلا ةراضحلا ةعبطم بحاص قحلا دبع
 .هتافو ركذي مل )1١(
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 هو860 - .. هجوخ ريم نيدلا ءالع - ”ال١

 يف يبطقلا هركذ .يفنحلا ينيسحلا .ةجوخ ريم نيدلا ءالع ديسلا

 ةنس نم رفص رشع سداس برغملا لبق دحألا موي يفو :لاقف هخيرات
 ءالع همساو ةجوخ ريم ديسلا انالوم يفوت . ةئاعستو نيناثو سمح ه6

 بتك .فيرشلا مرحلا يف سردي ملعلا لها نم ناك :ينيسحلا نيدلا
 نسح «.سفنلا ميرك .تايعرشلاو .تايهقفلا يف ةكراشملا عم تالوقعملا

 دلو هنا لاقي : ىلاعت هللا همحر «بهذملا يفنح . داقتعالا حيحص :ةرشعلا

 .ىهتنا نينثالا موي حبصلا دعب هيلع ةالصلا تناكو دنهملا يف

 هم - الال5 ةيريبطلا مالع - ما/؟

 نب دمه نب مهاربإ يضرلا نب دمحا نب دمحم نميلا يلا تنب املع
 ةنس يف تدلو .دمم مأ ةيكملا «ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبأ نب يهاربإ

 تعمسو .اهلبق يتلا وا اهدعب يتلا وأ ةئاعبسو نيعبسو عبرا هال:

 :يربطلا دمحا ىيتنبا نيسحلا مأو نسحلا مأ :نيتمطافلا اهيتمع ىلع

 تتامو .دهف نب مجنلا اهنع يور .!اهريغو متاح نباو ىراشنلا اهل زاجأو

 يواخسلا كلذ ركذ ةئاماثو نيرشعو تس ه 8١7 ةنس ةرخالا ىدامح يف

 ."!ةيربلا ءابنا ىهتنا عماللا ءوضلا يف

 هيقفاب يولع - "ا"
 ةكمب دلو .بيجنلا رعاشلا . يكملا يعفاشلا !"اهيقفاب يولع ديسلا

 ديسلا مهنم ءالجا خياشم نع هذخأو ءملعلا بلطو .اهب أشنو ةفرشملا

 .م86 ةحفص ١١ ءزج عماللا ءوضلا )١(

 .لصألاب ضايب (50)
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 مظنو هيف رهمف اريثك بدألا ملعب لغتشا ابيبل ًاقذاح ناكو نالحد دمحا

 ."ادسحلا رعشلا

 ها#و - ١١00 فاقسللا يولع - ما:

 يعفاشلا - فاقسلا دمحم نب نمحرلا دبعنب دمحا نب يولع ديسلا بيبحلا
 .مالعألا رابكلا ءالعلا دحا ؛مارحلا هللا دلبب ةيولعلا ةداسلا خيش ىيكملا

 ىبرتو اهب أشنو .فلأو نيتئامو نيسمخو سمخ لاوش يف ةفرشملا ةكمب دلو

 نيحو «ىشبحلا دمجديسلا بيبحلا ةيمحلا ةكمب ةيعفاشلا ىتفم رجح يف

 دمحم ديسلا ءالجألا خياشملا ىلع أرقف ءاهب معلا بلطب دهتجاو دج بش
 نالحد دمحا ديسلاو :«يندملا يرفجلا هللا دبع رمع ديسلاو .روكذملا

 يف بتك ةدع هيلع أرق هنإف هيلع هتءارق رثكأو ةمات ةمزالم همزالو

 اونذأو ءاموهفمو اقوطنم اهنم ريثك يف هقوفت رهظو عربف :ةددعتم نونف
 هل ردصتف « مهخياشم نع هوقلت امم مهتايورم رئاسب هوزاجأو سيردنلاب هل
 نسح تاظوفحملا عساو ناكو «ةديفملا فيلاتلا فلأو داجأو دافأو سردف

 بتكلا عمج ىلع ًاصيرح .بهذملل اققحم ًاظفاح اققدم تاريرقتل
 :ملعلا نم مظع بناج ىلع ناكو .ةريثك ءايشا اهنم ىنتقاو .ةسيفنل

 نقلتو .«قئاف رثنو «قئار مظن هلو ءمهفلاو ظفحلا نيب هل ىلاعت هللا عمج

 موي يف ساطعلا هللا دبع نب ركب يبا ديسلا نم ةقرخلا سبلو ركذل

 يلوو .ةكم فلأو نيتئامو نيعستو عست ةنس ةجحلا يذ ةعبرا نينثال

 مو ,فلأو ةتامثالثو نيرشعو عبس ةنس يف ةيولعلا ةداسلا خيش بصنم

 هتيبب ادعقم اضيرم راص ىتح فيلأتلاو ةدافالاب لاغتشالا ماود ىلع لزي

 دقلف ةدافءالا نع هسلجب ولخي ال اذه عم نكلو « جورخلا عيطتسي ال نينس

 .هتافو ركذي مل )١(4

 قددحو



 يف ةكمب يفوت .ةيملع اهلج هتاركاذم ذا دئاوف هنم تبستكاو هترز

 سمح ةنس مارحلا مرحم نم رشع سماخلا ةعمجلا ةليل نم ةعباسلا ةعاسلا

 نفدو ةبعكلا باب دنع اهحبص هيلع ىلص .فلأو ةئامثالثو نيثالثو

 ةريثك ىهو هفيلأت نايب اذهو ءهللا همحر ةيولعلا ةداسلا ةطوحب ةالعملاب

 ةيعفاشلا ةداسلا ةبلط هجاتحي امف ةيكملا دئاوفلا) :ةزيزع دكئاوفلا ةليلج

 لوقلا) و(ةيدادحلاةيصولا حرشب ةيدرلا ضارمالا جالع) و: (اضيا اهرصتخمو

 ماكحا يف جوجالا بكوكلا)و .(نيملسملا انناوخا قوقح ىف نيتملا عماجلا

 مالعلا حتف)و (جوجامو حوجايو نجلاو سنألاو نيطايشلاو ةكئالملا

 تاقلاو '''ةتفكلاو كابنتلا لوانت نع ةوهشلا عمق)و (مالسلا ماكحأب

 ةيشاح)و (حيباستلا ةالص ماكحا يف حيجنلا عماجلا لوقلا)و (ةوهقلاو

 يف ليمج حرش)و (''حيشوتب نيديفتسملا خيشرت ةامسم نيعملا حتف ىلع
 نم باترملا ةمدخ)و (ضئاخلا ةيافك ىلإ ضهانلا ةيده ىمسي ضئارفلا

 « ىفطصملا ريسو ءايبنألاو نورقلا خيرات يف ةموظنمو (باتكلا لها

 ةمج دئاوف ىلع ةيوتحمو رثنلاو مظنلا نم هل ام ىلع ةلمتشم ةركذتو

 عوردلاو تاحلاصلا تايقابلاب ىّمس ةيوبن داروأ ىلع وتحم عومجمو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص مظعملا يبنلا ربق ةرايز يف ةلاسرو تاغباسلا

 .هللا الإ هلإ ال ماكحا يف هابنألا هابنأو

 يف لئاسر ثالثو داهتجالا يف ةلاسرو ةيوفطصملا باسنألا يف باتكو

 ةيبدا تاماقم ةلمجو باسحلا يف ةلاسرو ةلباقملاو ربجلا يف ةلاسرو كلفلا

 ىلع ةيوتحم تيب افلا مولعلا ىفطصم رصتخمو ةموظنمو ةيعرش تارواحمو

 ىفطصم رصتخم صخلمو ءاسارك نيعبرا غلب حرشب هحرشو الع نيرشع

 .تاقلا عاونا نم فاكلا رسكب ةتفكلا )1١(

 .لصألاب ضايب (9)
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 سمح وحن غلب هحرشو الع رشع ةثالث ىلع ىوتحا تيب فلا مولعلا
 ةردلا ىلع حرشو ءامدلا يف يرقم نبا تايبا حرشو اسارك نيرشعو

 اهنم ضعبلا هتايح يف عبط دق اهنم ريثكو ةيضرملا ةجهنلاب هامس ةيهبلا
 ررغو ررد اهلكو ةرم ضعبلاو ناترم ضعبلاو رثكأو تارم ثالث

 اهحدمو اهيلع ىنثأو نابكرلا اب تراس دقلف ةروكذملا ةيشاحلا اصوصخ
 .نايعألا ءالعلا نم ريثك

 .. - ها١؟5* حلاص يولع - "ام

 .ليلجلا ديسلا يكملا يعفاشلا ليقع نب حلاص نب يولع ديسلا

 حالص يف أشنو .فلأو نينئامو نيتسو ثالث ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو

 ديسلا نع ذخأف «رباكألا خياشملا ىلع أرقو ةنايدو دجنو لضفو ةنايصو

 ليصباب ديعس دمحم خيشلا يلعو هريغو وحنلا يف ينويسب دمه خيشلا ىلع

 ها660١٠ - ٠٠.٠.١ سورديعلا يولع - "0

 هللا دبع نب نيسح نب دمحا نب دم نب نيسح نب يولع ديسلا

 خياشملا هغلبت مل ام غلب ىتح لغتشاو ديوجتلاب هادأو نآرقلا ظفحو

 همزالو «هيقفاب يولع نب نمحرلا دبع خيشلا ىلع .هقفلا ذخأو ءرابكلا
 ةدع رمع نيدمحا خيشلا نم ذخأو هنم هعافتنا لج ناكو .ةمات ةمزالم

 ديسلا ىلع لغتشاو اهريدتو ةكم ىلا داعو « ةنيدملا لخدو ء جح مث « مولع

 .هتافو ركذي م لل
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 ليلجلا ديسلا نع ذخأو ءهسورد يف همزالو ؛يرصبلا ممحرلا دبع نب رمع

 ريثك ةقيرطلاو ةعيرشلل امزالم ناكو « هتنباب هرهاصو « يشبحلا رمع نب دم
 تارابعلا ىلع المتشم همالك ناكو ءعمج هب عفتناو «نيدلا يف يرحتلا

 ءملعلا رشنو ةدابعلا يف ادهتجب ناكو «ةعيدبلا تاكنلاو «ةحيصفلا

 .كولملا ةبحص نع اعروتم ناكو ةقسفلا ىلع وطسيو :قحلاب عدصي
 «يفوت ىتح كلذ ىلع لزي ملو .فافكلاب اهنم ًاعناق ايندلا نع ًادرجتم

 هللا همحر ةالعملا ةربقمب نفدو ه١٠ه6م ماع يف ةمركملا ةكمب هتافو تناكو

 عرشملا يف ركذ ام وحنب ىلثلا ديسلا هجرتو ''(ةصالخلا) . ىهتنا ىلاعت
 .ه6١1. ماع يف يفوت لاق هنا الإ

 ريخلا وبأ ىلع - مالا/

 ماعلا :يعفاشلا ادلوم يكملا ءالصا يمرضحلا '"'ريخلا وبأ يلع
 لغتشاو ءاه أشنو فلأو نيتئامو ا؟اةنس يف ةمركملا ةكمب دلو .يوحنل

 دمحا خيشلا :لضافألا نايعألا اهئالع نم ةعامج نع هذخأف معلا بلطب
 دمح خيشلا اهب ةيعفاشلا يتفمو ؛نمحرلا دبع خيشلا هيخأو ءريخلا وب

 ةيعفاشلا يتفم نع هيقلت رثكاو .دينجاب رمع خيشلاو .ليصباب ديعس

 سردف :؛مارحلا دجسملب سلجو ءمه. عفتناو .هقفت هيلعو .روكذمل

 يوذ نم وهو ةدافإلاو سيردتلاب لغتشم وهو ('انآلا ىلإو :.دافأو
 ماقمب امزالم امامإ لعجو «ًادج بناجلا نيل اعضاوتم ؛لاكلاو حالصل

 .١١ا ةحفص ” ج رثألا ةصالخ (

 .لصألاب ضايب (

 .لصألاب ضايب (

 .فلؤملا دهع يف يأ |(

 ندا



 ىلع نوع فيرشلا ةرامإ ةدم يف روكذملا ماقملاب نيمزاللا دحأك يعفاشلا
 .ةفرثملا ةكم

 ها١١١ - ٠.6 ضيبألا ىلع - مالم

 نب نيدلا فرش نب ىسوم نبا وه :جوخ خيشلا لاق ضيبألا يلع

 ةلمهملا ءاطلا حتفب ةبيطلا ىلإ ةبسن « يبيطلا نيدلا رصان نب نيدلا باهش

 ةلحلا برقب ةدلب يهو ءةدحوم ءاب اهدعب ةروسكملا ءايلا ديدشتو

 يضر باطخلا نب رمع انديس ىلإ ةبسن يرمعلا ءرصم لاعأ نم ىربكلا
 رصمب دلو .بيدأ لضاف . ةفرشملا ةكم ليزن :يرصملا ىعفاشلا : هنع هلل
 عماجلاب مولعلا أرقو ءأشن ابو ٠ فلألا دعب نيثالثو عبرا ه١ ةنس

 ماقأو ةكم ىلإ لحر مث :هوزاجأو رابكلا خويشلا نم عمجج ىلع رهزألا

 ةفحت) :هتافنصم نمو .دئاوفلا بئارغو رارسألاب ةديج ةفرعم هلو ءاب

 رفاسملا هيلإ جاتحي ايف مقتسملا قيرطلا)و (ءايلوألا حالسو ءايفصألا

 ريبعت يف تامارملا غولب)و (يجانلا ةنيفسو ءيجاللا فهك)و (مقملاو

 :(بيبطلاو يقارلا هيلإ جاتحي ايف بيبللا قذاحلا ةركذت)و (تامانل

 بختنم)و ء(بلاط لك ةبغرو بلاطملا ةرثكو) ٠ (ةيمورجألا ىلع حرشو)

 ف ١ ةديضنلا دوقعلا)و (دئادشلا فشكو ضارمألا باهذ يف دئاوفل

 نفدو فلأو ةئامو ةرشع ه١١١١ ةنس ةكمب يفوت .(ةديفملا دئاوفل

 يف يربطلا ةججرتو هرعش نم ًائيش قاسو .ىهتنا يقتملا يلع خيشلا برقب

 نب يلع خيشلا يفوت ه١١١١ ةنس يفو :لاقف نمزلا ءالضف فاحتإ

 رهش نم تضم ٠٠١ يف هللا ةمحر ىلإ ضيبألاب فورعملا يرصملا ىسوم
 فلأو نيثالثو نينثا ه١1+ ماع رصمب دلو :[لاق نا ىلإ] ناضمر

 سيردتلاب خياشملا هتزاجأو ءاهب معلا بلط .نآرقلا ظفحو أشن اهبو
 ةكمب ماقاو جح مث .ةماتلا ةدئافلا اهيف اديفم رصم ةسردمب اهقم ناكو

 .هالوم هاعد نا ىلإ



 اها.ء.الاسا ا .ث ينييارفسالا يلع © ضل

 يعفاشلا « ىنييارفسالا نيدلا ماصع ليعامسا نب نيدلا ردص نب ىلع

 دبع ةمالعلا معو ''امجلا فرح يف راملا نيدلا لام وخأ وه :يتملا
 نب يلع مامإلا ركذو :يومحلا نع القن جوخ خيشلا لاق يماصعلا '''كلملا

 .ةكمب ايعفاش ايضاق ناك مجرتملا نآب ءهخيرات يف يربطلا رداقلا دبع
 (مودخم ازريم) هماقأ .يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع ماكحألا ىطاعتي

 نيثالثو سمح ةنس ىلإ ءةاضق ةعبرأ ةماقا نيحلا كلذ نم رمتساو

 يغبنيو مورلا نم دري ايفنح ًادحاو يضاقلا راصو كلذ كرت مث ءفلأو

 رطقلا بلاغ نإف « يعفاشلا بهذم اصوصخ بهاذملا ىلع ةاضقلا ةماقإ

 نم ملعي :لوقا .ىهتنا حر يده ىلع اعيمج ةمئألاو نويعفاش يزاجحلا

 ةكمي ةاضقلا نأ روكذملا خيراتلا اذه ىلع ةقباسلا خيراوتلا ةعلاطم

 يضاقلا ىلع رصتخا مثحر ةعبرألا ةّمألا بهاذمىلع اوناك لبق نم ةمركملا

 ام ىلع لمعلا داعأو ءروكذملا (مودخم ازريم) ءاج ىتح برق نم يفنحلا
 نا مث ؛يفنحلا يضاقلا وه ةاضقلا يضاق ناكو ءاهيدق هيلع ناك

 نالاو ءاذه اننامز ىلإ 85 ةنس نم يقب يفنحلا يضاقلا ىلع راصتقالا

 رصتقا مث) يلوقو ةروكذملا يتباتك دعب هنا مث فانحا مهبلاغ ةكم ناكس
 يربطلا دمحم مامرالا خيرات ىلع تفقو (برق نم يفنحلا يضاقلا ىلع

 يضاق مورلا نم ةئاعستو نيعبرأو ثالث ةنس يف درو هنأ هيف تدجوف

 ةكم ةاضق لبق ناكو ءاذه اننامز ىلإ مورلا نم لصي يضاقلا لزي ملو

 يربطلا لآو رشع يناثلا "!نييرونلاو نييريهظلاو يربطلا لآ تيبك اهنم
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 نويرونلا امأو « ةلبانحو كلاومو عفاوشو ًافانحأ نويريهظلاو عفاوش اوناك

 اللا هدجل تاراعتسالا حرش ىلع ةيشاح :تافلؤملا نم هلو «فانحأف

 ةالعملاب نفدو ةكم فلألا دعب عبس اهها6١.٠١.ا/ل ةنس قوت دقو . ماصع

5 )00( 
 ,نريوهس

 ها856١٠ - .. ىبويالا ىلع - *م

 يكملا ءيبويألاب ريهشلا بويا نب محرلا دبع نب دم نب يلع

 دودح يف دلو .كراشملا هيقفلا «بيدألا بيطخلا خيشلا « يعفاشلا

 خيشلا ىلع عبسلاب ةءارقلا ذخأو ءهدوجو نآرقلا ظفحو ةكم نيرشعلا

 دمحم خيشلا سرد مزالو «تاءارقلا بتك يف هيلع أرقو «ىمكحلا دمحا

 دمخ خيشلا انخيشو «يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلاك «هريغو يفئاطلا
 مولع ءايحإ أرق هتراشإبو « يثاشقلا نيدلا يفص خيشلا انخيشو ؛ يلبابلا

 ناكو «تامدقم يف سورد عم مارحلا دجسملاب موي لك ةحيبص يف نيدلا

 ريثك « سمشلا عولط ىلإ ليللا رخآ نم هتسرادمو نارقلا ةوالتل امزالم

 بهطخل دصقي ناكف ,ءاشنإلاب رهتشاو .ةعاملا دوهشو «فاوطلا

 نم الفاح اباتك بطخلا يف عمجف « ءاقستسالا بطخب صتخاو «ةحكنألا

 ةيدمحلا دوهعلا هنم تعمسو ,ءايحرإلا ِق هسورد ترضح دقو « هئاشنإ

 «ةربعلا هقنخت امللط ةعمدلا بيرق ناكو «ينارعشلا باهولا دبع خيشلل

 نينامتو تس اه ٠١85 ةنس ةكم قوتو « سانلا دئاوع نم ريثك نع الوفغ

 ركذو لوقأ .يميجع نسح خيشلل اياوزلا ايابخ نم ىهتنا فلأو

 يف لاقو .فلأو نينامثو سمخ ةنس تناك هتافو نأب هخيرات يف ىماصعلا

 خيشلا مزالو «يقارعلا ةيفلأو كلام نبا ةيفلاو داشرالا ظفحو :هفصو

 )١( :رثألا ةصالخ يف هتحرت »/ا١.

 لدا



 ءلاجلا نبا يلع خيشلاو ءنالع يلع دمحم خيشلاو ءريشقاب هللا دبع

 معنملا دبع دمحم خيشلاو هسورد يف يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا انخيشو

 ةيليللا هسورد عيمج يف هترواجم مايا يبابلا انخيش مزال 5 ءيئاطلا

 ءاتفإلل ردصتو .هخياشم رثكا هزاجاو ءهسورد ديعم ناكو «ةيراهنلاو

 .عيدب مظن هلو مارحلا دجسملاب سيردتلاو

 ديمحاب يلع - ١
 ءانطو يملا ءالصأ يمرضحلا يعفاشلا «ديمحاب ميركلا دبع نب ىلع

 «نرقلا اذه لهأ نم ناك .لضافلا ء رهاملا رعاشلا لماكلا «ليبنلا ماعلا

 .هتافو ركذي ملو سورديعلل رباكألا تايفو باتك يف ركذ هلو
 باب ىلع مملس ناطلسلا نبا دارم ناطلسلا ثدحا ه هوم ماع يفو :لاق

 ديمحاب ميركلا دبع نب ىلع لضافلا خيشلا لعجو برشلل اليبس افصلا
 :لاقف تايبا ىف همظنو افيطل اخيرات كلذل

 (دارم) ىرولا لك كيلم يدحم داشأ ليبس انأ

 داقت هل ًابرُعو ٌ[جُع ارط كولملا لك كيلم
 ىرسكو رصيق ىلع قاف
 ٍرطق لك ٌرعهسأب
 رب ضيف قلخلا ىلع نَم
 اراج هلالل هب راص

 اهفن مانألا لك معي
 هادت ْنِم قلخلل تاكو

 لكل يبس هلا نه هل

 ًاليبس افصلاب هسّسأ

 .ةافو هل ركذي مو ىهتنا

 دالبلا تّرع هلدتعتب

 داَجنلاو لهمسلاو روغلا

 دابعلا هلضف يف مامعف

 داكي ال رهدلا هراجو

 داع َىروللهتئأك

 دارو ءىرقلا ماب ٌءام
 دافن هل ام .ٌرثوكو

 داشملا هناينب خيرات

 (دارم) ائناطلس هلل
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 هدوملال - ١١ ريثكاب نيدلا رون ىلع - 5

 ريثكاب هللا دبع. نيدلا فيفع خيشلا نبا نسح نب يلع نيدلا رون يضاقلا
 ةنس هدلوم .ءاحطبلا رعاش « يعفاشلا يكملا ءلصألا يمرضحلا

 ةكم ءالع هماعأو هدلاو ىلع لغتشاو .ةئاعستو رشع ينثا ه5

 هنيبو ينيبو ؛لفاح رعش ناويد ةجرتلا بحاصلو « اهيتفمو اهيسردمو
 تكنلا نم وشحم عوبطم هرعشو :«تارعاشمو تاهكافمو :تالسارم
 ينيب ناكو «ةفيطل تابعادم هلو « ةعيدبلا ةيبدألا تاعانصلاو فئاطللاو

 ةنس نم مارحلا ةدعقلا يذ ةرشع سداس يف يفوت .ةديكأ ةبحم هنيبو

 لهأ نم ناكو ةلفاح هتزانج تناكو .«ةكمب ةئاعستو نينامتو عبس اه

 «ىلاعت هللا يف نظلا نسح اًمئاد ءارقفلاب لفتحي ءداقتعالا نسح ريخلا

 .(يبطق) ىهتنا ًادج هيلع سانلا فسأتو .ًاريثك هدقف ىلع تفسا

 يرصبلا ىلع - ؟+

 لاق . يكملا يرصبلاب هدلاوك ريهشلا محرلا دبع نب رمع نب ىلع ديسلا

 ءاسحالا ىلإ ةبسنلاب هنأ عم :اياوزلا ايابخ يف يميجع نسح خيشلا
 :روكذملا نسح خيشلا لاقو .ءهدجو هدلاو نطوت راد اهنوكل .ىرحا

 يراهبلا دمحا نب ايركز ديسلا بحصو اهنطوتو ةكم ىلإ لحر دق هدجو

 انالوم هدلو هعم بحصتساو ةنيدملا ىلإ هعم رفاسو ؛يدنبشقنلا ىفنحلا

 دبعو ميركلا دبعو محرلا دبع :روكذ دالوا نع ةكمب يفوت .رمع ديسلا

 لها نم وهو ءراصتخاب ىهتنا رفعجو دمحاو فيطللا دبعو دحاولا
 .رشع يداحلا نرقلا

 يتيبلا ىلع - 6
98 

 «ماملا ماعلا « يكملا يعفاشلا يولعاب يتيبلا دم نب ىلع ديسلا
 ًارصاعم ناكو «ةافو الو ةدالو ىلع هل فقأ 1 . رعاشلا ىعملألا بيدألا
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 نينئاملاو نيسمخلا دعب ًادوجوم ناكو جارس هللا دبع خيشلا ةمالعلل

 قافتالا نمو «ةدورب روكذملا هللا دبع خيشلا نيبو هنيب تناكو .فلاو

 مارحلا دجسملاب سردي وهو هسرد ىلع ًارام مايألا نم موي تاذ ءاج هنا

 هل لاقف ءدملاب ثيدحلا هشارف ىلإ عدحأ ىوآ اذا :لاقف .ثيدحلا يف

 يديس كلذب ينربخأ ءارضاح ناك نم بجعتف .رصقلاب يوأ مجرتملا
 ةالعملب نفدو ةمركملا ةكمب يفوت .ةبيجعلا ةيروتلا هذه ىلإ رظناف .دلاولا
 ال ءلومخ اذ احلاص الجر ناكو هتكرذا دق .ريغ ال دمشه ديسلا هنبا نع

 يتلا مهتابترم تلحن او :«نيتميقع انتامو نيتنب نع يفوت دقو .ًادحأ طلاخي
 ."اءاودلاو ءاقبلا هل نم ناحسف .نيمرحلاب

 قربجلا ىلع - ممم
 . مظعلا نارقلا ظفحو هدلبب دلو . ةفرنئملا ةكم ليزن قريجلا ىلع

 هب عفتناو دافأو سردو :لضافألا ءالعلا نم اب نمع ملعلا ذخاو
 .مالسلاو ةالصلا لضفا اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا ىلا بهذ مث :ةبلطلا

 ريثكب عمتجا اهئانثا يفو . يوبنلا دجسملاب سردي ؛ ةنس رشع ةثالث اهب ماقاو
 دعب ناُمث ةنس يف ةكم مدق مث مهنع ذخاو .لثامالا ءالعلا نم

 خيشلا سورد رضحي هارأ تنكو ءاهب رواجو .جحلل .فلالاو ةئاثلثلا

 «يئاسنلا يفو «يراخبلا حيحص يف مارحلا دجسملا يف ليصباب ديعس دمج

 ملعب رهتشاو .ةدابعلل امزالم اكسنتم ادباع احلاص الضاف املع ناكو

 اريثك تنكو ءهللا هحر ةالعملاب نفدو امقع ةكمب يفوت قافوالاو فرحلا
 .سيبق ىلا لبج قاقزب نميملا طابرب ةنئاكلا هتولخ يف هب عمتجا

 نيل ادج اعضاوتم مالكلا ليلق «لومح بحاص ناكو هنم تدفتساو
 ."!بناجلا
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 ها." - ها٠٠..؟ لاجلا ىلع - عمد

 نب نمحرلا دبع نب دمحا نب رمع نب ركب يبا نب ىلع نب ركب يبأ نب ىلع

 ةزوزلاب دلو هنوكل .يرصملا لاحلاب فورعملا دمحم نب نمحرلا دبع نب دمح

 نبأ فسوي نب يلع نب ركب يبأ نبا وهو ةكم ىلإ مدق مث رصم ديعص نم

 اذكه .يجرزخلا يراصنألا دين نب ناعط نب ماغرض نب ىسوم نب مهارب

 (ه١.١١٠3) ةنس يف دلو .ىميجع نسح ةمالعلا هذيملت ةبسنلا هذه ركذ

 تام هدلاو نال اهني ىبرتف اريغص هدلاو تامو ةكمب فلالا دعب نينث

 ناك يتلا ناذالا ةفيظو مولعب شيعتي اربقف أشنو فلالا دعب تس ةنس

 ايأ خيشلا هل هللا ضّيقف هيفكت ال تناك يتلا تاهجلا نم هريغو اهرشابي

 ةءارق لاغتشالاب همزلي ناكف هتيبرتب لفتحاف ىعفاشلا نيزلا حرفلا

 بتكلا ظفحيو :سانلا نع ةلزعلاو رهسلا هدوعيو ةلباقمو ةعلاطمو
 سورد ىلإ هب بهذي ناكو .اهريغو ةجهبلاو ةيفلألاو ةيبطاشلا ظفحف

 ةيبرعلاو ثيدحلاو هقفلا يف هسورد يف همزالف .يرصبلا رمع ديسلا

 ةمجرتلا بحاص عمس دقو .هريغ مزالو .هصاصتخا مظعو .اهريغو

 ةيفلا حرشو .ةريثك ابتك روكذملا رمع ديسلا ىلع هريغ ةءارقو هتءارقب

 همزال هناف يفنحلا يريب دمحا نب دم خيشلا هخياشم لوا ناك . كلام نبا

 ةلياقملاو ريجلاو باسحلا يف هيلع ارقو فلالا دعب رشع ةنس نم

 همزالو رشع ةينامث ةنس ىف هل زاجاو .ةريثك ابتك تاخسانملاو ضئارفلاو

 دمم خيشلا ىلع أرقو نالع ني دمحا خيشلا هخياثم نمو ةنس رشع ينثا

 لاغتشالل امزالم لزي ملو ريزواب نمحرلا دبع خيشلا ىلع ارقو يلخلا
 تيبلا هنوتاي هسرد ةعامج ناك هضرم مايا يف ىتح افيلأتو اسيردت مولعلاب

 بتكلا مظعا يف ةيعفاشلا هقف هسلجم يف أرقي ةمهلا يىلاع ناكو ةءارقلل

 نب نيدلا رون يلع نب ركب يبا نب ىلع » هبسن ركذو ٠١؟8/* رثالا ةصالخ يف هتحرت )١(
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 نبا ذاتسالا اهيشحم عم مكتيف رجح نبا خيشلل ةفحتلا وهو هيف ةفلؤملا

 هقفو ةيفنحلا هقف ءارقا هل قفتي دقو .ءريرقت نسحاب هدعب نمو مساق

 عنقملا يف يلبنحلا نيدلا لامج يضاقلا ةءارقب هيف هترضح دقو .ةلبانحلا

 ضئارفلاو وحنلاو هقفلاو ثيدحلاك نونف يف فئاطلاو ةكمب هيلع تعمسو
 .تالكشملا يف هيلا عجريو هئاقلب رختفي نم ناك دقو هتزاجا ينتلمشو

 :ةلباقملاو ربجلاو باسحلاو ضئارفلا نف يف اهرثكاو ةريثك فيناصت هلو
 اهنمو ؛هدادعت لوطي امم اهريغو تاءارقلاو هقفلا يف يثاوحو لئاسر هلو

 باسحلا يف ةفحتلاو ضئارلا نيع ةرق) و دلجب يف جاهنملا ضئارف حرش

 (باسحلا يف ةهزنلا) حرشو (ضارقلا ملعب ضايفلا حتف) و (ضئارفلاو

 :ةعفان ىهو باسحلا يف (ةفحتلا) و (ضئارفلا يف ىلماطلا ةموظنم) حرشو

 ىنعم يف ءالبنلا فاحتا اهامس ةلاسرو «ةلباقملاو ربجلا يف ةحضاو ةلاسرو

 ةلاسرو . كسانملا اضيا حرشو (ىلع افوطعم كعفر زئاجو) كلام نبا لوق
 ملاعب ىنعملا وه يعفاشلا نأ يف ةلاسرو ء ءادتقالا يف ةلاسرو . ديلقتلا يف

 نع كلذ لقن اك الع ضرالا قابط اله شيرق ماع ثيدح يف شيرق
 ظعاولا دمحا نب رفعج خيشلا كلذ يف هضراعو .لبنح نبدمحا مامالا

 بحاص ناكو .اهنع هللا يضر سابع نبا هب دارملا نا لاقف يمورلا
 وا نارقلا ارق اذا هسفن كلاتي ال ةيشخلا ريثك ةعمدلا بيرق ةمرتلا

 . يش دمحم ديسلاك ةعامج هب جرخت دقو قئاقرلا نم اًئيش عمس وأ ىكح

 «يندملا يراتلا نيسح خيشلاو :يندملا نيدلا جات سيرلا نب دمحا خيشلاو
 تناك هنأ عم اذه . يلخنلا دمحا خيشلاو ؛«ناهلس نب كرابم دمحا خيشلاو

 هتافو تناكو .هعفن معل اهالولو .ةبلطلا هنع رفنت ةطرفم ةدح هيرتعت

 فلاو نيعبسو نينثا ه١07١٠ يناثلا عيبر نم نيقب نافل نينثالا موي
. 8 3 2000 . )00 

 نب نيدلا رون ىلع نب ركب يبا نب ىلع » هبسن ركذو ١؟8/* رثالا ةصالخ يف هتمحرت 1(

 .خلا لاجلاب فورعملا دمع نمحرلا دبع نب دمحا ركب يبا
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 ها59١- .. نيسح نب ىلع - 87

 ءالعلا دحا يلع نب رمع نب نيسح نب رمع نب نيسح نب ىلع ديسلا

 بحصو .نارقلا ظفحو .هب أشنو نميلا ضرا نم جحلب دلو :نيلماعلا
 بحاص يلع نبهللا دبع ليلجلا ديسلا مهنم :نافرعلا لهأ نم ةعامج

 .رمتعاو جحف ةفرشملا ةكم ىلإ لحر مث .؛ثيغلا وبا ديسلاو . طهولا

 خيشلا مهنم : نيفراعلا ءالعلا نم نيريثك بحصو ءاهب رواجو ةكمب ماقأو
 نب رمع ليلحلا ديسلاو نالع يلع دمش هيخا نباو .نالع مهاربا نبدمحا

 باهشو .يلازغلاب ريهشلا يشثبحلا دمحم ديسلاو ءيرصبلا ممحرلا دبع
 . يلبابلا نيدلا ءالع نب دم انخيشو « باهش نب يداحلا دمح نب دمحا نيدلا

 نم مهدع رسعي امث .مهريغو :يفنحلا خورف نبيكم دمحم انخيشو

 ءارارم هيو دمج هدج [دجسم] رازو :نيرفاسملاو نينطاقلا

 ديسلا فراعلا انخيشو . ىشاشقلا دمع نبدمحا انخيش نع ةبيطب ذخاو

 ال ناكف ؛ةعاطلاو ةدابعلل درجتو ةمركملا ةكب نطق مث « يولع نب دمخ

 ةطلاخلا ليلق هملعب الماع بنتك ةعلاطم وا ةوالت وا ةالص نع كفني

 ًافشقتم فافكلاب اعناقناك« مالكلا ليلق. دجسملا يف الام عمتجي ال . سانلل

 سيردتلل هنا ىري الو ءالضف هسفنل ىري ال ًاعضاوتم . معطملاو سبلملا يف

 عمجو « جوزتي منو ءاعراب اهتونف يفو ءاعماج مولعلل ناك هنا عم . لهأ

 نم برقلاب هلاقتنا ناكو فيرشلا معلا ةبلط ىلع اهفقوو ةميظع ابتك

 يورلا عرشملا نم ىهتناو فلاو نيتسو عست ةنس هيلا لمحو هدج ردنب
 . يكملا يلشلا ديسلل

 ها90١١ - .. ولحلا ىلع - ؟مم

 .هفالساك ءاحلا مضب ولحلاب ريهشلا ىفطصم نب هاربا خيشلا نبا يلع
 يف تاءارقلا مع هيلا ىهتنا .لضافلا .يكملا مث . يعفاشلا يدونمسلا

 خيشلا هذاتسا نع هاقلت «هناواو هرصع ديحو ةكمب هيف راصف هنامز
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 دنس يف روكذم وه اك :هبلقب ريصبلا يدمحالا يعفاشلا يوادهشلا ناملس

 نآرقلا ديوجت دعب هنع اهاقلت نمم هنال : دلاولا يديسل اهبتك ىتلا هتزاجإ

 سمح ه 90+1١ ةنس ةمركملا ةكمب هتافو تناكو .هيدي ىلع الوأ ؛ مظعلا

 ينريخأو .نآلا "'ءاهقفلا خيش وهو ءروكذملا هدلاو ىلع اهنقتا تاءارقلاب
 تاءارقلا يف روكذملا هخيش نم ةزاجالا ذخا مجرتملا ناب دلاولا يديس

 .. - ها١؟58 زارخ ىلع - «مو

 نامت ةنس ةفرشملا ةكمب دلو .يكملا يفنحلا ءزارخ ىسوم نب ىلع

 ارقف :مولعلا بلط ىف دهتجاو دجو ءاهب أشنو ءففلاو نيتئامو نيتسو

 هقفتو همزالو قيدص سابع خيشلا ىلع ارقو ماركلا لضافالا اهئالع ىلع

 دجسملاب سردو هب عفتناو .نالحد دمحا ديسلا سورد رضحو هيلع

 اهيبن اهيقف الضاف املع ناكو .فئاطلاب ءاضقلا ةباين ىلوتو .مارحلا

 ةدافالاو سيردتلاب الغتشم لاز امو .قالخالا نسح ةرابعلا حيصف

 نفدو فلاو ''ةكمب يفوتف ةينملا هتفاو ىتح ةيضرملا ةلاحلاو .ةدافتسالاو
 .هللا ةمحر هيلع ةالعملاب

 ها١١#9 - .. ىنيبهرلا ىلع - "6
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 .ملاعلا ةمركملا ةكم ليزن .يعفاشلا يرصملا دمحا نب ينيبهرلا ىلع
 بحن و عربف : ماظعلا خياشملا ىلع رهزالا عماجلاب مولعلا أرق . ةمالعلا

 نايعالا ةلمج نم راصو ةكم مدق 5 . مالعالا ءاملعلا كلم ْق مظتناو



 ىلع ابظاوم ةدافالا ىلع امزالم نيمألا مارحلا هللا دلبب نيسردملا

 ةثالث ه ١١5 ةنس اهب ينوتو ماحلا هافاوف ةناتسالا ىلا لحر مث . ةدابعلا

 مناع دمحم خيشلا ربكالا وهو اهدحا نينبا فلخو فلاو نيتتئامو نيعستو

 .مارحلا دجسملاب سردم نيرصاعملا نم ماه لضاف

 ١" - سيرلا ىلع .. - ١١05ه

 « مزمز رب ةبق ىلع نيتقؤملا سيئر « سيرلا يمزمزلا مالسلا دبع نب يلع

 ةكمب يفوت هنأ ءالضفلا ضعب طخب تيأر . لضافلا ماعلا ىكملا . يعفاشلا

 ها509١ - .. رورس ىلع - +

 عفتنا «مارحلا دجسملاب اسردم املاع ناك . يكملا يعفاشلا رورس يلع

 ةكمب يفوت نا ىلإ «لاب معناو لمكا ىلع لزي ملو «مانالا نم ريثك همولعب

 هللا هنكسا نيناثلا زواجت دق هرمعو .فلاو نيتئامو نيسمحو عست ةنس

 ها89١١ - .. طاقسلا ىلع - مو»ع

 ريهشلا يكلاملا :« ىرصملا . يسافلا يبرعلا نب ىلع نب دمع نب يلع

 نم ةعامج نع ذخا ؛نيدلا رون نسحلا وبا ءرمعملا ثدحملا . طاقسلاب

 دمج هدلوو ؛ يسافلا جاحلا نبا يبرعلا دمحا باهشلاو هدلاو مهنم ءامعلا

 دمخ دماح وبا هل زاجأو :| مهريغو ] يمويفلا ىسوم نب مهاربا ناهربلاو

 .«يركبلا نيدلا لاك نب ىفطصم ديسلاو .تيملا نباب ريهشلا يريدبلا

 لاجلا نع اهب ذخاو ةكمب رواجو .فلاو ةئامو ةرشع عبرا ةنس جحو

 ناكو ءاهريغو « ىلخنلا دم نب دمحا باهشلاو «يرصبلا ملاس نب هللا دبع

 لابجلا هنع ذخا .ةيالوو ًادهزو ةنايدو (لعو ًالضف ماعلا دارفا نم ادرف

 "مال



 تناكو ءاهريغو يمويفلا دمحم نب ملعلا دبع خيشلاو «يواقرشلا هللا دبع

 نم ىهتنا ىلاعت هللا همحر فلاو ةئامو نينامثو ةثالث ه 1١١8 ةنس هتافو

 تامو اهب نم ةرايزل اهيلا داع هناف رصمب ناك هتومو : تلق !''رردلا كلس

 . كانه

 ها١١؟0 - .. يىراجنسلا ىلع - "وة
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 ء«بيطخلا ىكملا ىفنحلا يراجنسلا نيدلا ىقت نب نيدلا حات نب ىلع

 اذه ءالع دحا :لاقف رفسلا جئاتن يف يومحلا هركذ ؛مارحلا دلبلاب مامال

 هروثنم يف داجاو همولع يف ننفت .هئارعشو هئابدأو هئاهقفو رصعل

 هنامز دجامأ رودص هبكنمب محازو «هنارقأ ىلع لضفلاب زيمتو : هموظنمو

 هنع زجعي امي نونفلا عيمج يف عربو ؛نايعالا ءالعلا رباكا نع ذخ

 فلاو ةئامو نيرشعو سمح ه١١1؟0 ةنس حاتتفا يفو « ىهتنا نوفصاول

 .هللا همحر مجرتملا قوت

 ها١5١١ - .. ىماشلا ىلع - ءوم
6 

 بلط .ةديدع نينس اهب رواجماو .ةمركملا ةكم ليزن يماشلا يلع

 مث «مولعلا رئاس يف رهمف ء«ماركلا ءالجالا ءالعلا نع هاقلتو قشمدب معلا

 ريثك هنع ذخاو ءمارحلا دجسملب سردي ثكمو ءاهجب رواجو ةكم مدق

 هاوخاو «لبنس رهاط خيشلاو . يعلقلا كلملا دبع يتفملا مهنم ءالضفلا نم

 يفوت ةنسحتسم لاعفاو ةنسح قالخا اذ ناكو سابع خيشلاو دم خيشلا
 .فلاو ةئامو نيعستو ىدحا ةنس ةكمب

 .؟؟ةور//»ع 36 رردلا كلسد» 1(
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 هاا١١ا!- “١٠١6 نيدلا ردص ىلع مو

 ردب خيشلا لاق .يندملا يكملا ءماظن دمحا نب نيدلا ردص ىلع ديسلا

 . ًادتحمو ءالصأ يسرافلا :[هصخلم ام] لاقف يومحلا هركذ : :جوخ نيدلا

 دعب نيسمخو نينثا ةنس ةكمب دلو .رعاشلا بتاكلا ادلومو أشنم يكملا

 .ةديدع تافلٌؤم هلو :[لاق نا ىلا] ةيهملا ةكمب ملعلاب لغتشاو : فلالا

 حرشو ةيعيدب هلو رصم لكب ءارعشلا ن نساح ف رصعلا ةقالس باتك اهنم

 . ةفالسلا هباتك رهظ.ىف هتمحرت تيأرو .ىهتن ١ «عيبرلا رهز هامس اهيلع

 يلع ليلجلا ديسلا وه :هصن اب ءرصمب يبتكلا يجناخلا نيمأ دم اهرشانل

 هلوق هفئاطل نمف :[لاق نا ىلا] « يفدملا نيدلا ماظن دمحا نب نيدلا ردص

 :دابارديحب كاذ ذا وهو اهمظن ةينون نم

 انغأ اثر ىّمحلاب ركذتت
 دحنل اقوش هداّؤف نحو

 قْرَو كيالا عورف يف تنلغو

 تنر نيحف ًءارغلا اهحراطو
 هنم قاوشالا جعال يرواو

 لامث تبه الك ٌئىسَعَم

 ىّدبا هيلع مالظلا نج اذا

 اماذا يعمد ىضغلا يداوىقس

 نْسَح بيضق هابر يف يل مكف
 اضرف تفلك امو هب تفلك

 ىفخاو يبلق هّنح يىدباو

 ىنعم لك ِق هلسح نامت

 ءالاله انل حالو ءاردب أدب

 احايترا نسحلا هدق ىنثو

 ىَنتن ابرط ىَوْها هل 39
 ىنأو دحن نم دنهلا نب

 اَنأو هترفزب اهبواحف

 انرأ ءادعصلا سفنتب هل

 انهو حال قريبألاب قريوب
 انيمملا شيعلا كلذ ركذت

 اًنجأ ام حّربملا دجولا نم
 انحجرأ اذا باحسلا ال للمت

 ىنثشت ذا ةحالملاب درفت

 اًنسو ىلتق ةفرط بجوأف

 ىلتكو ًاقوش ىّوهلاب رصف
 ىتعُم هاوهب يل ّقشعلا راصف

 ًانصغ ٌرتهاو ءايكوك قرشاو

 ىنثملا نسّحلاب بلقلا ماهف
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 ىنَمت ام ةياغ ناك .ىنمت هاوه ىلع داؤفلا نأ ولو

 "'ىنحو افك يمد نم بضخف يبلق هيلا نحو ءامد تّيكب

 وه ام همظنو هرثن نم اركذو . ةقيدحلاو ةناحيرلا بحاص همجرت دقو
 حرش .ءنارهط يف عبط اباتك هل تدجو دقو «ةفالسلا هباتك يف روكذم

 ةفالسلا ىلع وبري لفاح باتك وهو «بدالا بئارغب هنحش « هتيعيدب هيف
 يفوت « بتكلا نم هريغ هلو .« عيدبلا ملع يف عيبرلا راونا هامس دقو ء(جح
 ةلماكلا ةفيحصلا حرش تافنصملا نم هلو '''فلاو ةئامو ةرشع عبس ةنس
 - :هلوق هراعُشا نمو

 ةلع نم هظاحل ٌرارمحا سيل

 هنانبو هفرط هباشت اولاق

 : هلوقو

 ةيشع ريوغلاب انيقتلا الو
 يبحاصل تلقف ىّوهأ نم مسبت

 يجلبت اذه حبصلا لاقف حالو

 يتقبع حفان ضورلا لاقف حافو
 يفطاعم كلت حمرلا لاقف سامو
 همظن رهدلا هلاخ ؛يتطنب هافو
 هنول ليللا مهوأ ءاثيثا يخراو

 امنا ميرلا مسقا ًاظاحل يدباو

 اهبشم هيكحي داك دق مهلكو

 فايسالا ىلع ىلتقلا مد نكل
 فارطالا هباثت عيدبلا نمو

 قئاشو قوشم وبري امب زافو

 ورابو ةسيدعلا اذه « ىلا تغلب
 قداص حبصلاو ؟ حبصلا اذه بذكيا
 ؟قئادحلا طق كسملاب تحفن لهو

 قئاقشلا حامرلا قوف ترهزا ىتم
 ؟قطان مظنملا ردلا مظن لهو
 ؟قرافم مهبلا ليللل نيا نمو

 قشاورلا ماهسلا الول هظحاول
 قئاف لكلا ىلع ىوها نم نكلو

)0 

 يف

 .١؟90/1 ةناحيرلا ةحفن يف اهلماكب ةديصقلا

 .فلاو ةئامو ةرشع عست ةنس زاريشب يفوت 7/4 ةناحيرلا ةحفن شماه يف

 ل



 ها١١؟.١ - .. يريطلا ىلع - "واب

 ماقملا مامإ « يعفاشلا ينيسحلا يربطلا هللا دبع نب لضف نب يلع

 هدلاو هابرو ةكمب دلو .هرصع ءالبنو هتقو ءالضف نم ناك يميهاربإلا

 ىلعو هيلع ًارقف ملعلاب هلغشاو ءهديوجت لاك عم مظعلا نآرقلا ظفحو
 دحا راصو .نئفتو لبنف ءاهريغو يملا يبابعلا هللا دبع ةمالعلا

 رفاو «ةيضرم مشو ةنسح قالخا اذ ناكو .نينقتملا ءالضفلاو نيسردملا

 ةعيرشلا باداب اكسمتم ايحلا ليمج اهلح ءايحلا ريثك بدآلاو لقعلا

 هنبا فلخو فلأو ةئامو نيرشعو فين يف ةفرشملا ةكمب يفوت .ةيدمحلا

 . "اهتجرت ةيتآلا (نمزلا ءالضف فاحتا) خيرات بحاص دم مالا لضافلا

 ها١٠١٠ - .. ةريهظ نب ىلع - 54م

 :ملاعلا بيطخلا . يفنحلا يكملا . يموزخلا ةريهظ نب هللا راج نب ىلع

 ةمالعلا انخيش :لاقف '''ةناحيرلا يف يجافخلا هل مجرت .ةدمعلا رحبلا

 ةناحيرلا ليذ يف يبحلا هل مجرتو .خلا يلع :نيفيرشلا نيمرحلا يتفم

 هراعشا نم ءايشا ركذو .تاحفنلا هباتك يف يبهذلا نمحرلا دبع خيشلاو

 نمحرلا دبع ةمالعلا خيرات نم ءالضفلا ضعب لقنو هيلع ىنثا اهنم لكو

 ةنس يف يفوت مجرتملا نأب فطتقملا ضورلا رهز ىمسملا يدشرملا

 ةيشاح اهنم ةنسح فيلآت هلو « ىهتنا فلألا دعب رشع ىنثا هه.

 ىلإ اهيف لصو . لمكتم ءزنكلا ىلع ينيعلا ىلعةيشاحو جاهولا جارسلا ىلع

 ىلع ةيشاحو ءرئاظنلاو هابشالا ىلع ةريغص ةيشاحو ءدودحلا باتك

 ) )1١مقر ةمحرتلا 0١م.

 ةناحيرلا (؟) ١/١.غ؟.
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 يف روكذملا يبحلا همجرتو .عمجلا حرش ىلع ةيشاحو :يسرافلا كسنم

 ةرهشلا هلو هرصع يف ىكملا مرحلاب بيطخلاو قفملا وه :هلوقب 'اهتصالخ
 هب لغتشاف ملعلاب ىنتعا :هتمجرت يف ىلثلا لاقو :متألا رخفلاو ةنانطلا

 :مهنم .ةعامجج هب عفتناو. بيصن رفواب هنم يظحو رابكلا نم ةعامج ىلع

 مامإلاو ء دمحأ باهشلا « ةاضقلا يضاق هوخأو «يدشرملا نمحرلا دبع خيشلا

 ,ةديمح رثآمو .ةديفم فيناصت هلو مهريغو .يربطلا رداقلا دبع

 ايركز يضاقلل .يجوغاسيإ حرش ىلع ةيشاحو ءحيضوتلا حرش اهنم

 يف هرصب افكو ةعومجم ريغ اهنكل .ةروهشم يواتف هلو «ةديفم ةركذتو

 نع مدقتو نيعستلا زواج دقو فلألا دعب رشع ةنس ينوتو .هرمع رخآ

 .رشع ينثا ةنس تناك ةافولا نا يدشسرملا هذيملت

 ها١؟1.60 0 .. روكشلا دبع ىلع - 8

 ءايدا دحأ .ملاعلا «ىكملا ىفنحلا روكشلا دبع نب هللا دبع نب يلع

 هدلاو مهنم :دجامألا رباكألا اهئالع نم معلا ىقلتو ءاهب اشنو ةمركملا

 ءمهريغو ينغريملا نيساي ديسلاو «لوسرلا [بر] دبع رمع ةمالعلاو

 معي اعلوم «.سانلا دنع ابوبحم قطنملا بذع افيطل اهلح الضاف ناكو

 همظن ام عم هتاموظنم تعمج ولو .نسحلا رعشلا مظني ناكو :بدألا

 قوت ."!تاناويد تناكل .دافحأو ءانبأ نم مهتيب لهأو هناوخاو هدلاو

 نيلضاف نينبإ فلخو ءفلأو نيتئامو نيتسو فين يف ةفرشملا ةكمب

 ىلع حرش مجرتمللو ءريهشلا بيدألا نيدباعلا نيز وه اهيناثو دمع اهدحا
 هذه ريطشت همظن نمو (نايسلا حيضوتب) ىمسم نايبصلا ةفحن هدلاو نئتم

 :هللا هحر داجأ دقو تايبألا ةسمخلا

 »#/.١6. رثألا ةصالخ (1)

 ..اذك (؟)

 ندد



 دجأ ملف نامزلا ءانبأ تبّرجو
 امراص ةعانقلا زنك نم تدّرجف

 يننأل ينع عامطألا هب تمرص

 مهلك ,سانلا نع لام الب ينغ
 ًايرثم ناك ناو رقف ّىتفلاصرحو
 هقيرط يف ًاسلاج يناري ءاذآلق

 هتيب وحن ابهاذ يفاري ءاّذآلو

 هَنْيَب رمعي ممظلا نا نظ نمو

 هراد رمعي لدعلاب نكي م نمو

 : هلو

 امد تكفس مك ظاحلالا ةرحاسو

 اهروعش يعافأ اموي تلسرا اذإ

 هباطخو هدو ف ًاقداص ًاخأ

 هباها لم ملظلاو رااظ كوس

 هبارق نم هتيدبا امو ديبي

 هباَبَذب مهنم ىتاجر تعطق

 هبالءيشلا نعالإ ىنغلا سيلو

 هباحرل ًادصاق يناري ءاذالو

 هباوص نع لهاج الإ وه اف
 و 2 1

 يعرص اهب يموقل اي اهامح يف كو

 ىعست اهنأ اهرحس نم يل لّيخت

 :ةيروتلا عم لاقف ْولْول لسالس اهديب ةحيلم يف .هلوق هنمو

 هاوه يف ينونج آر نيحف

 :نيتيبلا نيذه ارطشم هلو

 ةبيطب تّضقت ًامايأ هللا ىعر

 ةهزنو لصوو فاعساو ٍسنأب

 اهنْيَرَش عابت ول لاصو يلايل
 يتجهمب داؤفلاب يتويع ءامب

 :ًارطشم هلو

 اضغلا ىقرشب يداولا ةماحأ

 هْيلع ىّمسأو لكشلا حيلم

 هْيَدَي يف لساللا يل رهظأف

 ارغماهب داؤفلاواراصق ترسو

 ارّدق امل تفرع ام لايل بيطو

 ارهم اهعئاب مار اهم تلذبأو

 ىَرشتالو عابتال نكلويحورب

 ندر



 يعجرف بيتكلا ةدعسم تنكن ا انه اه يل ادعسم رأ ملف ىحون
 ىعميدجو تأرذم تقروْتلام هنوصغف اضغلا انمساقت انإ

 يعلضا يف هرمجو كيتحار يف هنوصُم ٌرارحاو كل هجيرأف
 - :لاقف روكشلا دبع هللا دبع هدلاو [هرطشسو

 عجها نويع تقرا دقف يحون اضغلا يقرشب يداولا ةمامأ

 يعّجرف بيثكلا ةدعسمتنك نا ًادعسُم يل ذجأ مو ىلَخلا مان

 يعمذأ نم يتبابص طرفل ىقست هنوصغف اضغلا انمساقت انإ

 يعلضا يف هرمجو كيتحار يف اهبيطو كيلع تحفن اهراهزأ

 ها١١٠١١ - :”٠١ يماصعلا ىلع - .٠

 يكملا , يماصعلا ليعامسإ نيدلا ردص نب يلع نب نيدلا ماصع نب يلع

 ,ةيعرشلا مولعلاب لاغتشالاب دجملا هيبنلا .لضافلا هيقفلا مامإلا ىعفاشلا

 قلخلا ةودقو . حلاصلا فلسلا ةبقب « ةيعفاشلا بتك ءارقإ ىلع بكحملا

 ان ايو : فلألا دعب نيرشعو عبرا اها54١٠ ةنس ةكمب دلو حجارلا

 هلئاضفو نيلماعلا ءالعلا نم وه ةلمجلابو .خويشلا نم ريثك ىلع ارقو

 ىداح سداس فلأو ةئام ه١.٠١١. ةنس يفوت .ةريثك هنساحمو : ةريهش

 ماركلا هفالسا ةبرتب ةالعملب نفدو مارحلا دجسملاب هيلع يلصو .ءةرخآلا

 اللا ديفح وه يذلا ىلع خيشلا ديفح وهف لئاخلا رهز نم ىهتنا

 يتلا يأ ةروكذملا ةنسلا نم ةرخآلا ىداجج نم سداسلا نينثالا ةليل يفو

 ناكو نيدلا ماصع يضاقلا نبا ىلع يضاقلا هللا ةحر ىلإ لقتنا تمدقت

 ١ - يرمعلا ىلع ٠١٠١ ؟ - ل!ام٠٠١اه

 مجرت .يعفاشلا « يكملا يراصنألا يرمعلا اقبلا ىلا نب دمحا نب ىلع
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 ءدنسملا بيطخلا نسملا خيشلا انبحاص :هلوقب يميجع نسح خيشلا هل

 دعب رشعلا دودح ىف دلو .نيدلا رون ء حلاصلا كراشملا ءىرقملا لضافلا

 نع عبسلاب نآرقلا ذخأو هدوجو نآرقلا ظفحو هدلاو هابرو .فلألا

 لفاحلا ةجبب :اهتلمج نم ءايشأ هيلع عمسو ؛يمكحلا دحا خيشلا

 خيشلاو : يكلاملا دلاخ خيشلا هخيش سورد هدلاو هرضحأو :يرماعلل

 دمحأ خيشلاو يرايخلا نمحرلا دبع خيشلاو .ظعاولا يزاجح دمح

 نبا يلع خيشلا ىلع يفسنلا دئاقع عمسو .ينونملا دم خيشلاو «يرقملا

 دمخ خيشلا ايلاع هل زاجا اذكو «هزاجاو يراصنالا دحاولا دبع خيشلا

 يف لاجلا نب يلع خيشلا انخياشم سرد مزالو ءيوارعشلا يزاجح

 قطنملاو ةيبرعلا يف يبلاعثلا ىسيع خيشلاو ء|هريغو باسحلاو ضئارفلا

 يف يلبابلا دمحم خيشلاو ,فوصتلاو ريسفتلاو ثيدحلاو نيلصألاو نايبلاو

 نا ىلإ نيروكذملا انخويش امزالم راصو ءهل اوزاجأو ءاهلك هسورد

 عيمجب اظفل يفزاجأ دقو ءمارحلا دجسملاب سرد مهاقتنا دعبو «اوفوت

 زيجي ال نا يمكحلا دمحا خيشلا ةيصوب المع ةءارقلا مّلع الإ هتايورم

 دعب نينامثو عبس ه ٠١410 ةنس هتافو تناكو هيلع أرق نم الإ هب

 .ىهتنا فلالا

 ها5١١٠ - .. يراقلا ىلع - :.؟

 . يفنحلا يكملا مث ءيورحلا يراقلا دمخ ناطلس نب ىلع «نيدلا رون
 كسنملا حرش ىلع هتيشاح يف يكملا بابحلا ىيحي خيشلا ناتمالعلا لاق

 ىلع هتيشاح يف .يفنحلا يرصملا يرقملا ناهلس خيشلاو ؛ مجرتملل طسوتملا
 ةمالع وه :اضيا ةمجرتلا بحاصل يلامألا ءدب ىلع يلاعملا ءوض حرش

 ةيلقعلا مولعلا عاونأل عماجلا درفملاو ءهناوأو هرصع دحاوو .هنامز

 مارحلا دلبلا ملاعو :ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا مولع نم علضتملاو ةيلقنلاو

 قيقحتلا ىلوأ ريهاشم مدقمو :«مالعالا ريهاجج دحاو «ماظعلا رعاشملاو
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 كم ىلإ لحر مث هدلب أرق ءهفصو ءارطإ نع ةيفاك هترهشو «ماهفالاو

 ايركز ديسلاو .يركبلا نسحلا يبأ ذاتسالا نع اهب ذخأو اهرّيدتو
 دمحا خيشلاو ,يمتيهطلا رجح نب دمحا باهشلا مالسإلا خيشو ؛ ينيسحلا

 خيشلاو ,يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ذيملت ريسفتلا بحاص يرصملا
 .هركذ رهتشاو « مهريغو : يكملا نيدلا بطق ةمالعلاو يدنسلا هللا دبع

 نيققحلا زنك :نيفلؤملا ءاظعو :نيفنصملا رابك نم وهو ءهتيص راطو
 . ىصقتست الو ىصحت ال هفيلآتو . ظاعولاو :«نيققدملا سيئرو ظافحلاو

 حرشو «.كلذك ءافشلا حرشو .تادلجم ةعبرا يف فيرشلا ريسفتلا اهنمف
 ةيادملا ةيشاحو .نيدلجم يف يريشقلا ةلاسر حرشو ؛كلذك سم حيحص

 حرشو :؛نيصحلا نصحلا حرشو :لئامثلا حرشو :كلذك ماما نبال
 ةريبك نيتخسن ثيداحألا نم تاعوضولا ٍق فلأو .يوونلل نيعبرألا
 ةيشاحو. ةيندللا بهاوملا ىلع ةيشاحو « دصاقملا حرش ىلع ةيشاحو « ةريغصو

 ةديصقلل يربعجلا حرش ىلع ةيشاحو « نيلاجلاب اهاممو « نيلالجلا ريسفت ىلع
 .ريغصلاو طسوتملا كسنملا حرشو :ةيبطاشلا ىلع احرشو «ةيبطاشلا
 .ديوحتلا يف ةيرزجلا ةديصقلا حرشو .ثيدحلا حلطصم يف ةبخنلا حرشو

 ةديصق حرشو :ةدربلا ةديصق حرشو « يطاشلل ةيئارلا ةديصقلا حرشو
 صّخخلو ءاهلجاو اهربكا وهو تادلجم يف ةاكشملا حرشو .داعس تناب

 ىفوت .ةرثك ىصحي ال امم كلذ ريغو سومانلا هاممو سوماقلا نم اداوم
 املو :هللا همحر ةالعملاب نفدو . فلألا دعب رثع ةعبرأ ه4١١٠ ةنس ةكمب

 عمجم يف ةبيغلا ةالص رهزألا عماجلاب هيلع اولص رصم لها هتوم ربخ غلب
 ليزنت بحاص لاق - ىهتنا رثكاف ةمسن فالا ةعبرا عمجي لفاح

 يبارعلا فراعلا ةيواز مامأ يه يتلا ةطوحلا يف نفدو :تامحرلا

 بنج هربقو :ةلبقلل ةقصالم ةلبقلا وحن نم ةريغص ةطوح ةبقلا بنجب
 ءراملا يلامألا ءدب ةديصق حرش هفيلآت نمو .ىهتنا هللا همحر ةالعملا
 تاقبط يف ةينجلا رامثألاو ؛يراخبلا تايثالث حرشو ءربكألا هقفلا حرشو
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 ,«يواضيبلا ةءارق يف يوامسلا ضيفلاو ,« يواضيبلا ىلع ةيشاحو «ةيفنحلا

 :ناويحلا ةجهم يف ناسنوالا ةجهبو ؛ معلا نيع حرش محلا نيز حتف باتكو

 اطوم حرشو .ةفينح يبا مامإلا دنسم حرش هلو ناويحلا ةايح رصتخم

 يف بيبللا ىنغم حرشو .هقفلا يف ةياقنلا حرشو .'''ر دم مامإلا

 ءرانملا رصتخم حرشو : مخفألا درولاو مظعألا بزحلاو «لمكي ملو وحنلا

 ؛ ةياقولا ىلع حرشو ءهحرشو «بابللا نم هرصتخا :؛كسانملا بابل بلو

 ليعامسا نبا دمحم مامإلل رفكلا ظافلا باتك حرشو لئاهشلا رصتخمو

 اهباب يف ةسيفن ةديحو ةريثك لئاسر هلو « يفنحلا ديشرلا ردبب فورعملا

 داشراو ءرداقلا دبع خيشلا بقانم يف رتافلا رطاخلا ةهزن اهنم :ةديرف
 نيهدتلاو :ةراشإالا نيسحتل ةرابعلا نييزتو ءكلام لاسرا يف كلاسلا

 . يف رفوألا ظحلاو ءدهشتلا يف ةبابسلاب ةراشإلا ةلأسم يف اهالكنييزتلل
 .ناهرالا نم ةرهلا بح يف ةلاسرو .ةمامإلا يف ةلاسرو ءربكألا جحلا

 يف ةلاسرو ءحاكنلا يف اثيدح نيعبرا يف ةلاسرو ءاصعلا يف ةلاسرو

 «نآرقلا لئاضف يف اثيدح نيعبرا يف ةلاسرو :ةيسدق اثيدح نيعبرا
 ةروس لوا ةلمسبلا ةءارق يف ىرخأو ءهللا الإ هلإ ال بيكرت يف ىرخاو

 يف عونصملاو ءدئاقعلا حرش ثيداحا جيرخت يف دئالقلا دئارفو :ةءارب

 لئاضف يف يندعلا ندعملاو ءرضخلا رما نع ردخلا فشكو . عوضوملا ةفرعم

 ءةباحصلا نم اهريغو نيخيشلا باس مح يف ةلاسرو .ينرقلا سيوا

 يذ يف ناك ركب يبا جح نا يف ةلاسر هلو ءءادتقالا يف ءادتهالاو

 ةزانجلا ةالص يف ةلاسرو « قيدصلا فقوم يف قيقحتلا لوقلا اهامس «ةجحلا

 برشملاو ؛روربملا جحلا ءادأ ببسب رئابكلا ريفكت ةلاسرو ءدجسملا يف

 در ةلاسرو ؛عابطضالا ةلأسم يف عانطصالاو ؛يدهملا بهذم يف يدرولا

 .نسحلا نب دمع ةياور كلام مامالل أطوملا باتك )١(

 نوحي



 ىلع در «صوصفلا هباتك يف يبرعلا نيدلا ىبجحم هللاب فراعلا ىلع اهب

 مهدقتعم نم رذحو «عيمجلا لاوقأ لطبأو ءداحتالاو لولحلاب نيلئاقلا
 نع عامسلاب قلعتي ام هيف ركذ .عامسلا حرش يف عامسالا حتفو « مهلاعفأو

 نم ءاج امو .ةيعدألا يف رابخألا زنكو «ةمئالا لوقنو ةنسلاو باتكلا

 قلعتت ةلاسرو .«يركبلا نسحلا يبأل حتفلا بزح ىلع حنملاو ,راثلا

 نع جحلا يف ةلاسرو :نيمرحلا عدب يف ةلاسرو ءبجر يف ةرمعلا ءادأ
 ةرايزب قلعتت ةلاسرو . حيرستلا مح يف حيرصتلاب ةامسم ةلاسرو ُْ

 مامرالا ىلع اهب ًادار حر ةفينح يبا مامإالا نع بذ ةلاسرو : هنكِع ينلا

 نم تعمس لاق هنأب مظعألا بزحلا حارش ضعب دافأو : يعفاشلا ينيوجلا

 هناو «تافلٌّؤملا نم ةئامتالث اندجل نا :لاق هنا ةمركملا ةكب مجرتملا ديفح

 عفتنمو ةلوادتم اهلك هبتكو .اهخاننتسا نم عنمي ال ناب طرشو اهفقوا

 ,هتدالو خيرات ري مل هنأب اضيا مظعألا بزحلا ىلع بتك نم ركذو ءاهب

 تام نا ىلإ داروألاو معلاب الوغشم لزي م .سانلا ىقتا ناك هنأبو

 لك يف بتكي ايندلا بئاجع نم طخ هل ناكو هدي لمع نم لكأي ناكو
 نم توقلا يف هيفكيو ريسفتلاو نآرقلا نم "'ررط هيلعو افحصم ماع
 نمثب قدصتيو اهعيبيو ةنسلا يف نيفحصم بتكي ليقو «ماعلا ىلإ ماعلا
 ديرف ناك هنأ لصاحلا ..ىهتنا رخالاب شيعتيو تيبلا ءارقف ىلإ دحاو

 لهأ ددحب ناك هنأب نيدباع نبا ةمالعلا ققحلا مسقأ دقلو هناوأو هرصع

 .هنامز

 طلغ وهو اهديدشتب هنؤرقي مولعلاو ءايلا فيفختب ىلع (دئاوف)
 ضعب يف لاق اذهلو ةءارقلا ملع يف ًاقذاح ناك هنأل هسفن بقل (يراقلا)

 . يراقلا لدب ءئىرقملا هتافلّؤم

 ةيسراف ةظفل ءءارغط اهلصأو اهديدشتو ءارلا | حتفو ءاطلا مخب ةرط عمج ررط )01(

 نمل



 ةداع ىلع نيظفل نم بكرم مَلَع ةعومجم نا رهاظلا :دمح ناطلس نبا

 .هتمجرت نايبل ىدصت نمم دحا نع لقني مف كولملا نم هيبا نوك امأو

 ها١؟؟١ - 54*١١ ىنابقلا ىلع - غ.*

 يندملا ًادلوم يكملا يعفاشلا :ينابقلاب فورعملا يراخبلا يلع خيشلا

 ىلإ هبسن يهتنملا نيدلا يقت نب نيدلا يفت دمحا خيشلا ملاعلا نبا ءالصأ

 ةعبرا ه ١١م4 ةنس ةكمب مجرتملا دلو .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ

 : مولعلا ليصحتب لغتشي اهب ماقأو رصم ىلإ هجوتو . فلأو ةئامو نيثالثو
 ةدافتسالا يف رصعلا خايشأ ةكراشمو اهباتكتساو ؛ةعفانلا بتكلا ءارشو
 ذاتسالا نم ابيرق «نيدباع اطخب يذلا هتيبب عطقنا نا ىلإ :ةدافإالاو

 ابيداو ارهام املاع ناكو .فلاو نيتئامو عست ه59١١١ ةنس ىفنحلا

 يداعلا خيشلاك رصعلا خياشم نم ةكمب هريغو هدلاو ىلع جرخت ارعاش
 .مالكلا مع يف هتموظنم ىلع هحرش اهنم تافلؤم هلو .|هريغو يفنحلاو

 يتلا هتيعيدب حرش اهنمو ء«مخض دلجم يف يلمرلا ىلع تاريرقت اهنمو
 يف ناكو .ءرعش ناويد هلو ء(جردلا يلاع حدم يف جرفلا يقارم) اهامم

 نا ىلإ ؛ةبيرغلا بتكلا ليصحتو ةعلاطملا ريغب لغتشي ال هعاطقنا ةدم

 نيتئامو نيرشعو ىدحا ه١5١١ بجر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل يفوت
 .يوارضح ىهتنا فلأو

 هاا - .. سدق ىلع - 6088

 خويش دحا .سدق ريجم نب هللا دبع نب بيطخ رداقلا دبع نب ىلع
 « سدق » ةدلبب دلو «لضافلا ملاعلا « يكملا مث يعفاشلا «نيفوطملا هواجلا

 دمحا ديسلا ىلع اهيف مولعلا ًارقو اهب رواجو ةكم مدق مث ىواجب ةدلب
 مزالو «نالحد دمحا ديسلاو :ينيوالبنسلا فسوي خيشلاو :«يوارحنلا

 نايا



 سردف هتايورم رئاسبو هب هزاجأف نيسردملا ةبتر غلب ىتح ًاريثك ديسلا

 ةفرشملا ةكمب يفوت .احلاص الجر روكذملا ناكو تاواجلا نم ريثك هب عفتناو

 ءانبا ثالث فلخو «ةالعملب نفدو فلأو نيتئامو نيعبسو نينثآ ةلس

 ةنسلاو «سردم لضاف ماع ءديمجحلا دبع خيشلا مهربكا وهو مهدحأ

 .اهيف انا تدلو يتلا يه ةروكذملا

 ها؟90 - .. ىمدق ىلع - 6م

 .يسدق ديعس دمحخ ةمالعلا ةيهبلا ةكمب ةيعفاشلا ىتفم نبا يلع

 خياشم ةلمج نع مولعلا ىقلتو ءابب ًاشنو ةفرشملا ةكمب دلو .يكملا يعفاشلا

 ِق كلستو ءمارحلا دحسملاب سردو مي عفتناو هدلاو مهنم ء ماظع ءالجا

 ةكمب يفوت «اعضاوتم انيص انيد احلاص ناكو 2, هريغو هدلاو ىلع ةقيرطلا

 « فلأو نيتئامو نيعستو سمخ ةنس لوا عيبر رهش نم نيرشعو نينثا يف
 فلخو :نيمألا دلبلا ءالضف ضعب يفدافا اك :«نيعبسلا براق دقو

 ةراظن مهدنعو « يسدقلا تيب ةكمب مهتيب ةرهش نآلا ىتح نيتيقاب نيتنب

 يلداعلا خيشلا حيرض ةمدخو رماع بعشب يودبلا ىلع يديس ةيوازو

 اهتيأر ججحو ةكم ءارمأ نم ةددعتم ريراقت بح وع ةيماشلا ةلحم

 .نيتنبلا يديأب

 اها1اا/9 - .6 يعلقلا ىلع - 1

 مام,الا , يكملا يعلقلا ماس نب نسحلا دبع نب نيدلا جات نب يلع

 :ةداعسلاو ةدايسلاو زعلا ةياغ يف هيبا رجح يف ىبرتو ةكمب دلو .بيدألا

 لامو اهيلإ نيدراولا نع ذخأو «ةكم ءالضف نم هريغ ىلعو هيلع أرقو

 ,فلأو ةئامو نيعبرأو نينثا ةنس يف ء«ماشلا ىلإ لحرو بدألا نف ىلإ

 داعو مورلا ىلإ هجوتو هنع ذخأف « يسلبانلا ينغلا دبع خيشلاب عمتجاو
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 درو مث ؛نينس رشع وحن اهنع باغ مث ؛«نيتس ةنس رصم مدقو .ةكم ىلإ

 خيشلا هخيشل نيتيعيدب ىلعو «هتعيدب ىلع هحرش لمك ذئنيحو اهيلع

 نبا اشاب يلع موحرملا ريزولاب مجرتملل ناكو «هريغو يسلبانلا ينغلا دبع

 مدق نيعبس ةنس يهو هتيلوت يناث روكذملا ىلوت املو :دئاز مائتلا مكحلا

 يف لزنو فصوي ال ام هيلع قدغأف ءرحبلا قيرط نم ةكم نم هيلإ
 بكرم يف بكري راصو «ةبيلصلا طخب ؛«كبزا عماج نم برقلاب لزنم

 فرصملاو !''رادنزاخو ''!ادختتك هتيب يف بترو ريزولل ًاديلقت لفاح

 ةءورملاو ءايحلاو طرفملا مركلا هيف ناكو ءارمألا ةداع ىلع بجاحلاو

 هرصع ءارعش هحدمو ءارعشو الوق .نيدفاولا ةزاجإ ِق ردصلا ةعسو

 داز ايناث يلو الف مورلا ىلإ هعم هجوت همودخم لزع املو : ةليلج حئادمب

 : مهيلإ راشملا نايعألا دحا ةنطلسلا ةدس يف راص ىتح ةببا هدنع مجرتملا

 ناك ام عيمج مجرتملا بلّسو «مورلا ندم ىدحا ىلإ يفن ريزولا لزع الو
 نينثا ةنس يف تام ىتح كانه ثكمف ةيردنكسالا ىلإ يفنو «هديب

 :لئاسرو رعش ناويد هلو ءابيرغ اديهش فلأو ةئامو نيعبسو

 رهاز نسحلاب تنأو هاز نسحلا كدهجوي

 رقفاو ردب اي تناو فاو كئانس نمو

 رهاس كنم هلئلفجو هأآاس يفرط ناو

 ركاش كلاصو نمو كاش كدوو ص سو

 .اتنب الإ مجرتملا بقعي ملو

 .ديسلا اهانعم ةيسراف ةملك :ادختك )١(

 . ةنزخلا بحاص رادنزاخ 9(

 "ا



 ها #0 - “١١0 لاك ىلع - ع.

 يف نئفتملا ماعلا « يكملا يفنحلا ؛لاك نمحرلا دبع نب قيدص نب ىلع

 نينتئامو نيسمخو عبرأ وأ ثالث ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو .مولعلا نم ةدع

 يف هدلاو ىلع ارقف هل درجتف معلا بلطب لغتشاو ءاهب أشنو .فلأو

 .ةفرشملا ةكم نودري نيذلا دونلا ءالع نم ًاريثك مزالو .هريغو هقفلا

 نالحد دمحا ديسلا ىلع أرقو :مهب عفتناو نونف ةدع يف مهيلع أرقو
 سردف سيردتلاب هل نذأو ةماع ةزاجإ هزاجأو نينس ةدع همزالو

 يف يلوو «ةبلطلا هب عفتناو ءاهب هسيردت رثكأو ء هتسردمبو مارحلا دجسملاب

 ةنيدملا ىلإ هجوت نيحو :ةيعرشلا ةَّدج ةمكحمب ةباينلا نينسلا نم ةنس

 ذخأو يماشلا نيساي خيشلاب عمتجا نع ينلا [دجسم] ةرايزل ةرونملا

 اع ايلختم .«فافعلا دئالقب ادلقتم «ةّدح بحاص ناكو :«هزاجأو هنع

 يف ةمركملا ةكمب يفوت .لاك حلاص خيشلا وخا وهو «فافكلا ىلع ديزي

 .هللا هحر ةالعملب نفدو اهقع ,«فلأو ةئاثلثو نيثالثو سمح ةنس

 هاا الال كا... حادملا يلع - ع.م

 .ةفرشملا ةكم ليزن «يواهنبلا يعفاشلا يرصملا حادملا دمع نب ىلع

 رواجو :ةمركملا ةكم مدق مث تقولا خويش ىلع رهزألا عماجلاب مولعلا أرق
 مايقلا ىلع امزالم ةدابعلا ريثك ناكو ءمارحلا دجسملاب سردي ثكمو اهب

 خيشلا دافأ «مايأ ةسمخلا الإ ةنسلا نم رطفي ال مايصلاو فاوطلاو

 ةنس يقوت هناو نينس عضبو ةئام وحن رمعلا نم شاع هناب يوارضحلا
 نم نكلو « ىهتنا ةالعملاب نفدو فلأو نيتئامو نيعبسو عبس اه

 ءايحإ يف هماقم ماق ءحادملا دمحم خيشلا هدلو هل ناف «تام ام ْفّلخ

 عيب لها اننامز يف لسن امل دجويو «تادابعلا ىلع ةمزالملاو سوردلا

 .تاراجتو ءارش

 كب



 هو485 - .. يبرغملا ىلع - .9

 نم ناك .ةفرشملا ةكمب رواجا « يكلاملا يبرغملا نامز نب يلع خيشلا

 موي يوت :هقح يف يبطقلا خيشلا لاق .ايكلام اهيقف .لضفلاو ملعلا لها

 ةئاعستو نينامثو عبرا ه584 ةنس نم ناضمر رهش رشع ثلاث دحالا

 .ةلفاح هتزانج تناكو ةثالث ادالوا فلخو نيتسلا زهاني وهو ةككمب

 هاامال ا .6 يتفملا يلع - ع٠

 ةكم يتفم رداقلا دبع نب ركب يبا نب رداقلا دبع ىتفملا نب ىلع

 هدلاو نع ذخأ ءمارحلا دجسملاب مامإالاو ؛بيطخلا ىفنحلا :ةفرشملا

 جات خيشلا توم دعب ةكم ءاتفإ ىلوتو ءسردو بحجنو عربو «هريغو

 ثكمو .فلاو ةئامو نيعبراو عست ه559١١ ةنس ىكملا يعلقلا نيدلا

 لسن نم مهلك نالا نودوجوملا يتفملا تسبو ؛ هللا همر ةالعملاب نفدو

 . مهيدل ةظوفحلا مهبسن ةخسن 5 وه اك ةمحرتلا بحاص

 ها١١ا0 - .. هامريم ىلع - 5

 سردملا « ىكملا ىفنحلا ىنيسحلا هامريم هللا دبع نب يلع ديسلا

 :ةرابعلا حيصف نسح ريرقت اذ ىلاعت هللا همحر ناك .مارحلا دجسملاب

 ةفرشملا ةكمب يفوت هنا لضافألا ضعب دافا ءمادقاو ةأرجو ةدح بحاص

 .فلأو ةئامو «نيرشعو ةعبس ةنس نم ناضمر رثع يداح يف الينق'

 .يولعاب لآ ءالجألا ةداسلا ةطوح يف ةالعملاب نفدو

 ه1ا١٠الو - .. يطاولا ىلع - 5

 خيشلا ىلع هرضحأف هب «بردتو .هقفلا يف هيخأ ىلع أرقف ؛لمعلاو معلا

 نفي



 اهأرقف «ةيبطاشلا ظفحف «تاءارقلاب لغتشا مث هزاجأف .يروهجألا ىلع

 اهأرقو «نونف ةدع ِق انوتم ظفحو ةعامج ىلع .'!ةعسلل عمجلا عم

 ىسيع خيشلا انخيش ىلع ةءارقلل عطقناو فلألا دعب نيس ةنس

 اه ١٠089 ةنس هتافو تناكو 2, هريغو هقفلا يف هسرد رضحف : يلاعثلا

 نم راصتخاب ىهتنا . ةالعملاب نفدو . فلألا دعب نيعبسو ءاتلا ميدقتب

 .يميجع نسح خيشلل اياوزلا ايابخ

 ها68١١ - .. ىلاملا ىلع - ع9

 ةمالعلا كردا ء«مارحلا دجسملاب سردملا « ىعفاشلا ىكملا 3 يناهلا يلع

 دافأو , مولعلا هنع ىورو « ةنع ذخأو : يكملا يرصمنلا ماس نس هللا دنع

 لبنس ديعس دمحم خيشلا نارقا نم هنا تامحرلا ليزنت يف ناطقلا خيشلا

 تاقوألا ف سوردلا ىلع ابظاوم ناكو « ىو هملع رشتنا دقو . يكملا

 يف ةالعملاب نفدو . فلأو ةئامو نيتسو ةثالث ه5١١* ةنس يفوت . اهلك

 .روهشم هريقو رونلا ةمعش

 ها؟8١ - 1١١:0 ىععاقبلا رمع - 15

 نبا : يعفاشلا يكملا .يرهزألا يعاقبلا يماشلا تاكرب رمع ديسلا

 هأشنم ناكو . فلأو نيتئامو نيعبراو سمح ةنس عاقبلا ِق هتدالو .دمحأ

 أرقو « قشمد ىلإ لحنرا عولبلا ماهو هربك دعب 5 لولعي ىمست ةيرق ٍِق

 يف اهيف ثكمو رصم ىلإ لقتنا نينس يضم دعب مث مولعلا نم اضعب اهيف

 .ةعبسلا ءارقلا يأ )١(

 ل



 عمتجاو ءريغ ال معلاب لغتشاو «ديزأ وأ ةنس ةرثع سمح رهزألا عماجلا

 ,يروجابلا مهاربإ خيشلا ققحلاك .مهيلع ًارقو نيققحلا ءالعلا ىلع
 نم مهريغو طلبملا ىنطصم خيشلاو ؛يروهنمدلا خيشلاو ءاقسلا خيشلاو

 تس ةنس يف ةفرشملا ةكم ىلإ رجاه مث ؛سيردتلا يف هل اونذأو « ءالجألا

 ناكو ءابب ماقأو ,اهيف سوردلا ةءارق أدتباو «فلأو نينئامو نّيعبسو
 .هفيلآات ضعب يف ركذ امم مجرتملا دافا اك ادج ًاريقف بلطلا ءادتبا يف

 .موهفملاو اهقوطنم مولعلا نم اعلضتم ايكذ اققدم اققحم ةمالع ناكو لوقأ

 هيدي ىلع جرخت .ادباع احلاص اعضاوتم «دجهتلا ريثك ًادهاز ءانيد انيص
 ىلإ هب بهذيو .هسأر ىلع شيعلا حول لمحي ناكو :لضافألا نم ريثك
 هجئاوح لسغيو ءهراد ىلإ ةكنتلاب هلمحي ءاملا اذاكو ءهزبخيو نرفلا

 :هيدلو :ركذ ام عيمجب هل موقي نم دوجو عم هسفنب همزاول رئاس يضقيو

 مف مهفرط نم كلذ كرتب ارارم جلوع هنا ىتح مهريغو هتيب لهأو

 اعناق .سفنلا ينغ فاصوألا فيرش قالخألا نسح ناكو ءلبقي

 لاز امو .هلاح نسحو هحالصو هدهز ىلع سانلا قفتاو :فافكلاب

 تضقنا نا ىلإ .فيلأتلاو ةدافالاو سيردتلاب لاغتشالا ىلع اموادم
 ةنس لاوش نم رشع نماثلا ءاثالثلا ةليل ةفرشملا ةكمب هتافو تناكو همايا

 .ةالعملب نفدو ؛ةبعكلا باب دنع هيلع يلصو ؛فلأو ةتامالثو رشع ةثالث
 دمحا ةمالعلا ةنباب اجوزتم ناك دقو .هدقفل اونزحو ريثك قلخ هعيشو

 بقعو .هاوثمو هبلقتم ةنجلا لعجو هللا همحر اهنم هدالواو « يطايمدل
 تفلس دقو لضاف ملاع وهف لوألا امأ ىلع دمعو دما خيشلا نينب

 يف ةّدعلا ىلع حرش اهنم ةديفم فيلآت مجرتمللو الف يناثلا امأو ''هتمجرت

 الكو ءاضيا هاشحو هحرشو .نايبلا ملع يف نتمو .نيدلجم يف هقفل

 .لوبقلا زيح يف اراصو اعبط دق نيباتكل
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 ها١١؟5. ؟ - .. سيرلا رمع - ه6

 دبع نب فيطللا دبع نب دمحم نب ميههاربا نب ركب ىلا نب سيرلا رمع

 ةكم يتفم يعفاشلا يكملا - سير ىيحي خيشلا يندافأ اك مالسلا
 ءالعلا ءالجا نع ذخأو .داهتجالا لذبو ءاهب أشنو ةكمب دلو .ةمركملا

 مع نبا سير نمحرلا دبع خيشلاو «سير حلاص دمح خيشلا همع مهنم

 دمخ خيشلا ةمالعلا توم دعب ءاتفوالا ىلوت .روكذملا حلاص دمحم خيشلا

 دعب نيتسو فين يف فئاطلاب يفوت «مايق نسحا هب ماقف « سير حلاص
 هينبا نع تام اذهو ءدمح هنبا بقعأو ىلاعت هللا هحر فلألاو نينتاملا

 دمح هينبا نع يفوت ىلعو ءهدعب تنب نع تام ىيحي مث «يىلعو ىيحي

 ها١ا١١ - .. فاقسلا رمع - 5

 ليقع نب ركب يبأ نب دمحم نب ركب يبا نب دمحا نب رمع ديسلا
 دباع خيشلا لاق .ثدحلا ةمالعلا .ىكملا يعفاشلا يولعلا فاقسلا

 هنع يور .يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا تخا نبا وه :يدنسلا

 يطايمدلا ينغلا دبع نب دم نب دمحا خيشلاو  يلبابلا دمحع سمشلا نعو

 ةنس يف :تامحرلا ليزنت يفو .ىهتنا يىلخنلا دمحا خيشلاو «ءانبلا
 رثع ةينام يف نيثدحلا ةمتاخ يفوت فلأو ةئامو نيعبسو دحاو ه١

 ربق يف حر يبارعلا رمع انديس ةيواز يف ةالعملب نفدو ,.ةكمب لاوش نم
 .ةميظع ةلفاح هتزانج تناكو .يرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا هلاخ

 ها.نم - .. فاقسلا هللا دبع رمع - عاا/

 ماقمب مام,الا « ىكملا « ىعفاشلا ىولعلا فاقسلا هللا دبع نب رمع ديسلا

 ذخا هنا مث «نالحد دمحا ديسلا مهنم «.لضافأ خياشم ةدع نع مولعلا

 نيا



 لاغتشالا كرت كلذ بقعف ءرهطم دمحم خيشلا ىلع ةيدنبشقنلا ةقيرطلا

 سانلا نع درفناو ,فشقتو اهب لغتشاو اهل هجوتو ءاتاتب سيردتلاب

 ليللا ءانأ راكذالاو داروألاو نآرقلا ةوالتل امزالم راصو .ةيلكلاب

 ةكمب ةيولعلا ةداسلا خيش راضحم ديسلا وخا وهو ءراهنلا فارطأو

 همحر ةالعملب نفدو فلأو ةئامثالثو سمح ةنس يف ةكمب مجرتملا يفوت .ةيهبلا

 . هللا

 اه أ . لادلا.و « ريرس وبا» يرجشلا رمع - م

 ءردقلا مظع ءليلجلا يكملا ءيرجشلا مهاربا نبا رمع ديسلا

 نآلاو ءحالصو مدقو حالصلاو دهزلا يف ءمظع بناج ىلع ناك .دهازلا

 نفدو فلأو نيثالثو نام ه 8١٠م ةنس ةدجب يفوت (ريرس وبا) هترهش

 باب دنع .ةكمب ةيواز هلو .بقعي ملو اشابلا ةعلق دنع ةدج لخاد

 سلجي ءريرس رمع ديسلل ناكو .ماحلا دنع نازاب نم برقلاب ةرمعلا
 .تامحرلا ليزنت نم ًاصخلم ىهتنا .ةدج قوس طسو هيلع

 ها#١ - .. اطش رمع - و

 ماعلا انخيش « يكملا يعفاشلا دومحم نب اطش دمحم ديسلا نب رمع ديسلا

 سورد مزالو .ةنايصلاو معلا ىلع اهب أشنو ءةفرشملا ةكمب دلو . حلاصلا

 يف هريغ ىلع ارق دق ناكو .ةريثك ابتك هيلع ارقو نالحد دمحا دبسلا

 «ليصباب ديعس دمحم خيشلاو «ينويسب دمحم خيشلاك ءاضيا بلطلا ءادتبا

 هيلع يتئاآرق نيح هنأشب هوني ام ًاريثك ناكو ءروكذملا ديسلاب عفتناو
 دجسملاب سّرَدو «هتكربب الإ ريخلاو معلا نم يل لصح ام لوقي ناكو
 ةرم اهديعي اهمتخ الك ؛ماودلا ىلع ةمولعم ابتك أرقي ناكو ءمارحلا

 «كلذ نم رثكا لب «ةبون نيعبرا نم ًاوحن اهأرق هنأ ينظ يفو ءىرخأ

 ةيمورجألا حرشو ؛ةيمرضحلا ةمدقملاب ريهشلا هقفلا يف لضفاب نتم يهو

 ا



 ءاهيلع يوارفكلا حرشو .ءنالحد دمحا ديسلا خيشلا حرشب ىمسملا

 ةءولمم هسرد ةقلحو ءروكذملا دمحا ديسلل دئاقعلا يف نمحرلا حتف حرشو
 الوأ نورضحي ملعلل مهبلط ءادتبا يف ةبلطلا بلاغ ناكو اًمئاد ةذمالتلاب
 دجسملاب نيسردملا ءالعلا نم ريثك ىلع ةخيشم هل دجت اذلف .هدنع
 نم هنوظفحي ام مه عمتسي سلجي سردلا نم غارفلا دعب ناك :مارحلا

 بلط يف مهبغريو .؛ةديفملا ظعاوملا مه يقليو .مهل اهححصيو .نوتملا

 .ةيمورجالا تظفحو ةروكذملا بتكلا هيلع تارق دقلو .معلا

 اذهو هيلع اهتضرعو ء.اهريغو كلام نبا ةيفلاو ءملسلا نتمو .ةيسونسلاو
 رخا يف سوردلا كرت مث ؛مانالا عفنل اغرفتم ماودلا ىلع ناك هباد

 اهلح افيطل ناكو ةعمجلا ةالصل الإ هتيب نم جرخي راص امو :هرمع
 مساتلا ءاثالثلا ةليل ةمركملا ةكمب يفوت .ةوالتلاو ةدابعلا ريثك احلاص

 زواج دقو «فلأو ةئامثالثو نيثالثو دحاو ةنس لاوش نم نيرشثعلاو

 نبا هل ناكو نبا ءانبأو تانب فلخو ءهللا هحر ةالعملب نفدو نيناثلا

 .ًاريثك هيلع نزحو هتايح يف يفوت هللا دبع ديسلا وهو دحاو

 ٠ - لوسرلا [بر] دبع رمع 1١1١80-1١510اه

 يوارلا «لوسرلا [بر] دبع نب ميركلا دبمع نب رمع صفح وبا
 يف هبقانم درفأ دق . ىكملا ىفنحلا «لوصوملا لسلسملا ةداسلا ديس ثيدحل

 ماعلا ذاتسالا وه :لاقف يكملا ةعرز ركب وبا ةمالعلا هذيملت ةلاسر
 للا ةعاط يف هلام لج قفنا :[لاق نا ىلإ] نيققحلا ةمتاخ ليلجلا

 ةبحلا ديدش ناكو .نيدفاولاو نيرواجملا نيكاسملاو ءارقفلل ماعطلا ماعطإو

 « مهتاضرم يف ىعسيو « مهريغص محريو مهريبك رقوي «ةوبنلا تيب لآل

 ماعطلا لمحي ًاريثك ناكو ؛تاقرطلاب نيحورطملا « ءارقفلا ىضرم دوعيو
 ةكم يلاها نم سانلا ةفاك نم «قافتالا هبح ىلع عقو دقو .هسفنب مهيلإ

 ىلع ددرتلا ليلق ناكو «ةريسلا دومم ةأشنلا رهاط حر ناكو ءقافآلاو

 انف



 ال ءهسفنل ةجاح مهاضقتسا هنا هنع فرعي الو هريغ ةجاحل الإ « ءارمألا

 رفوأ ىلع لصح دقو «سفنلا فرشو :ةمهلا ولعو ؛«ةفعلا نم هيلع عبط
 كلس مظتنملا ماركلا ةذتاسألا نع معلا ذخا :ةيقيقحلا ةبحلا نم بيصن
 نييماشو نييرصمو نييندمو نييكم ءماتلا هتبث دقع يف هل مهتزاجا

 ةزاجإو ةلوانمو اعامسو ةءارق نيمألا دلبلا ىلإ نيدراولا نم مهريغو
 ةنس ةمركملا ةكمب هللا هحر هتدالو تناك .ةلسارمو ةبتاكمو ةهفاشم
 اهب ماقأو ةرونملا ةنيدملا ىلإ لحر مث فلأو ةئامو نيناثو سمح ه6

 اهب ماقأو ةكم ىلإ مجر مث ء اهؤالضف هنع كاذ ذا دخأو .نينس عست وحن

 ءارقاو «ةدابعلاو سيردتلاو ةعلاطملا ىلع افكاع لزي ملو ءهرمع ةدم

 ىوتف دلقتو ماعلاو صاخلا هب عفتناو مارحلا دجسملاب ةديدعلا بتكلا

 ظيفحلا دبع ةمالعلا اهيلوو اهنم ىفعتسا مث .لقأ وأ ةنس هرك ىلع ةكم

 دحال برغملا دعب ءاثالثلا ةليل حر ةمجرتلا بحاص يفوتو : يميجع

 نينئامو نيعبرأو عبس اه ١511 ةنس لوألا عيبر رهش نم نيقب نيرشعو

 ةمالعلا مارحلا دجسملاب هيلع ىلصو يوبنلا رمعلا لمكا دقو .ةكمب فلاو

 ةالعملب قارشوالا دعب ةليللا كلت حبص نفدو .ينغريم نيساي ديسلا

 ىلع جرخت دقو ,«نوريثك سانا هتزانج عيشو «يولعاب لآ ةداسلا ةطوحب

 هللا دبع خيشلا ءالعلا خيشو ءروشاع ةزمح خيشلا :مهنم «نوريثك هيدي

 ديسلا يتفملاو «يسونسلا دمحم ديسلاو ءةعرز ركب وبأ خيشلاو ءجارس
 رضخ دمه خيشلاو « يشبحلا دمخ ةكمب ةيعفاشلا يتفمو «٠ ينغريم هللا دبع

 ةناتسالاب مالسإالا خيشو «لامج خيشلاو ءلاك قيدص « خيشلاو . يرصبلا

 يذلا وهو .«يفوصلا يرمعلا يلع ىضترا دنملا ثدحمو .كيب فراع دمحا

 دانتسالاو لوعملا نآلا هيلع يذلا دانسالا جرادمم ىمسملا تبثلا هل عمج

 انيدنفا نا دلاولا يديس هب يفربخا ام ةجرتلا بحاص عرو نمو

 هنع جحي نال ةيزاغ ةئامب الدب هيلا لسرا حر اشاب يلع دمحم يويدخلا

 [بر] دبع رمع فيعضلا ةجح تلبقا يردا ال لاقو اهلبقي نا ىبأف

 "ل



 هل تاوخا تايثناو دحاو ركذ بقع ةكمب نآلا هلو .هأ ال ما لوسرلا

 أرقي ء مجرتملا نب نب دمخ نب رمع خيشلا نبا هللا دبع همساف وه امأ «تاعو

 «نوتملا ضعب ظفحو هدوجو مظعلا نآرقلا ظفح دق حالفلا ةسردمب

 ةفيظو هلو حاجنلاو رفظلا هنم حوليو اهئالع ىلع معلا بلط يف ذخأو

 .لوسرلا [بر] دبع خيش تيب اب مهترهش تابترملا لها نمو ةباطخ

 .. ها١؟58 - ساطعلا رمع - 55

 نيتسو نام ةنس يف دلو .يكملا « يعفاشلا ''ساطعلا رمع ديسلا

 يف دهتجاو «ليصحتلا يف دجو ءابب أشنو «ةفرشملا ةكمب فلأو نينئامو

 هسورد رضحو عورفلاو لوصألا نالحد دمحا ديسلا نع ذخأف ليصأتلا

 مزال مث «ليصباب ديعس دمحم خيشلا نعو «لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا يف

 يف هسورد رضحو قطنملاو وحنلاو نيلصألا هيلع أرقف اطش يركب ديسلا

 «نيدباعلا جاهنمو ةيريشقلا ةلاسرلا يفو فوصتلا يفو يراخبلا حيحص

 ,«يشبح نيسح ديسلا نع ثيدحلا ذخأو ؛ناببلاو يناعملا يف كراشو

 ثكمو ةواج ىلإ لحر مث «مارحلا دجسملاب سردو « بلطلا ىلع بظاوو

 اندو همايا تضقنا نا ىلإ اهب رمتساو ةكم ىلإ عجر مث ؛نينس ةدع اهب

 نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو فلأو '' اةنس يف اهب يقوتف همامح هنم

 .هللا همحر ةالعملاب

 ها١59١ - .. ليقع رمع - ع؟

 دنع ءاسلجلا لجا ناك «هريغو هدلاو نع مولعلا ذخأو ةكمب دلو :مارحلا

 عمجف «ءالجبم |(ظعم هدنع امدقم « بلطملا دبع فيرشلا انديس ةكم ريما

 .لصألاب ضايب (0)
 .لصألاب ضايب (5)
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 ةرخآلاو ايندلا يريخ نم لانو هاجلا زع بسنلاو معلا فرش ىلإ

 نفدو فلأو نيتئامو نيعستو دحاو ها١9١١ ةنس ةكمب يفوت .هاجترم

 . مظعلا نآرقلا عمجب قلعتت هل ةلاسر ىلع تفقو ةالعملاب

 يحلل رمع - 2"

 هئايدأو : هئاهقفو رصعلا اذه ءالع دحأ ادلومو ءانطو 00 ءابهذم

 , اهليصحتو مولعلا بسك ىلع بكاو اهب أشنو «ةمركملا ةكمب دلو .هئارعشو
 يف عربو .نامزلا ةمالع راص ىتح نايعألا ةكم ءالع رباكا نع ذخأف

 ةمالعلا مهنم معلا ةبلط نم ةعامجج هب جرختو دافأو سردف «نونفلا عيمج

 دادرم حلاص نب دم ىلعألا دجلا يديس هذيملت هركذو ىفنحلا جوح دم

 راج خيشلل هتزاجإ ضعب يف مارحلا دجسملاب مامإلاو بيطخلاو سردملا
 ايح ناك هنا ريغ ؛«ةافو الو ةدالو ىلع هل فقأ مو :لوقأ «يروهاللا هللا

 لك يف مهلصي دلب اهب مهلو « فئاطلا يحاون يف نابرعلا نم مع ءانبأ مهو

 اهه1؟650- ٠.٠.0 يتفم رمع - 1

 يفنحلا ءركب يبا يقيدصلا رداقلا دبع خيشلا ةكم يتفم نبا رمع

 هدلاو ىلع أرقو ءةفرشملا ةكمم دلو .مارحلا دجسملاب بيطخلا : يكملا

 (تام نم ىلع تامحرلا ليزنت) بحاص ركذ «ماظعلا ءالضفلا نم هريغو
 ةئامو نيتسو نينثا ةنس نه مارحلا مرحم نماث ةمركللا كب وت هنا

 اذ ناكو ؟هللا يلو نب باهولا دبع خيشلا ةبرت يف ةالعملاب نفدو ء فلأو

 .ةنسحتسم لاعفاو ةنسح قالخا

 الملا



 ها59١١-.. ها69١٠ يراصنالا ديع - عمم

 بيطخلا ؛يفنحلا يكملا .يراصنألا دمح ىضاقلا نب ديع ىضاقلا

 خيشلاك اهخياشم ىلع أرقو «ةكمب دلو .مارحلا دجسملاب سردللا مامإلا

 .ةديفملا فيناصتلا فلأو ءابب ءاضقلا ىلوتو «هريغو ؛« يميجع نسح

 ةصالخ هامس «يدنسلا هللا ةمحر الملل كسانملا بابل ىلع حرش اهنمف

 ةلاسرو . كسانملا يف ىقثولا ةورعلا حرش يف ىوصقلا ةوقلا اهنمو ؛ كسانلا

 اهيف ديا «؛ةدج قيرط يف ةالصلا رصق نايبل ةدعملا رهاوجلا ءوض اهامس

 مدعب اهيف لاق ءجحلا رهشأ يف يكملا ةرمع يف ةلاسرو ؛يبطقلا مالك

 بلاغ نب دمحا فيرشلا باوجل بلاطملا ىنسأ اهامس ةلاسرو ؛ةهاركلا

 يف روكذملا ىوط يذ نيبو نآرقلا يف روكذملا ىوط نيب قرفلاب ةقلعتملا
 ءانبب ماتلا هللا حتف ليم اهامس ةلاسرو . هلكت اهيف لستغا يتلا ةنسلا

 تناكو . روكذملا نسح خيشلا نع مولعلا يف هتايورم بلاغو« مارحلا هللا تيب

 ردلا ىلع هتيشاح يف يملا يضاق دمح ةمالعلا هيخا نبا هدافا اى هتدالو

 اك ه69١٠ ةنس هنم ةعاس لوأ يىفو لاوش نم موي لوا يف ءراتخلا

 ةنس هبر ةمحر ىلإ لقتنا هناو ىوصقلا ةوقلا هفيلأت يف وه هركذ

 مجارت يف اك مارحلا مرحم يف فلأو ةئامو نيعبرأو ثالث ها١+
 اهريما ةدم يف ةكمب ايضاق ناكوا . ىهتنا رديح نب نيدلا يضر ديسلا

 ةّئأو ءابطخ نآلا ىلإ فلخ هلو '"' ايلعي نب دمح نب ميركلا دبع فيرشلا

 .نوفوطمو

 ثالث _كحلا يلو تاكرب نب ىسموم نب ة ةزمح نب يلعي نب دمخ نب ميركلا دبع فيولا 0

 هتيالو ؛ ةدم ةلم تناكو اها١١ ةنس ةريخألاو اها7١1١١ ةنس ىلوألا ةرملا تارم

 .(مالكلا ةصالخ) رهش أ ةرشعو تاونس تس

 "م



 ها١6١٠ - ه١٠؟٠. ىلاعثلا ىسيع - 3

 ,« يرفعجلا يكلاملا « يبلاعثلا رماع نب دمحا نب دم نب دمحم نب ىسيع

 مامإ «ةفرشملا ةكم ليزن «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج ىلإ ةبسن

 ةدلب) ةواوزب فلألا دعب نيرشعلا دودح يف دلو .نيفيرشلا نيمرحلا

 قطنملاو هقفلاو ةيبرعلا يف انوتمو نآرقلا ظفحو اهب أشنو :«(برغملاب

 دبع خيشلا مهنم .هدلب خويش ىلع هتاظوفحم ضرعو «ءاهريغو لوصألاو
 خيشلا نع اهب ذخأو ءرئازجلا ىلإ لحر مث .هقفلا ذخا هنعو .قداصلا

 ةيلوألاب لسلسملا نع يورو ء«هسورد رضحو ءرودق ديعس ريبكلا

 ةقرخلا سبلو ركذلا هنم نقلتو « ءاملاو رمتلا نيدوسالا ىلع ةفايضلاو

 دحاولا دبع نب يلع خيشلا مامالا هذاتسأ اهب مزالو ةكباشملاو ةحفاصملاو

 ارقو «هسورد رضحف :نينس رشع نع ديزت ةدم يسالجسلا يراصنألا
 وحنلاو طبضلاو مسرلاك .ءىتش نونف يف ةريثك ابتك عمسو «هيلع

 نيلصألاو قطنملاو يفاوقلاو ضورعلاو عيدبلا نايبلاو يناعملاو فيرصتلاو

 يف هباناو ارارم هل زاجاو .فوصتلاو ريسفتلاو حلطصملاو ثيدحلاو

 لحرف هتجوز تتام ىتح هب صتخاو هتنبإ هجوزو هل سيردت ةفيظو

 لحارم ةينامث وحن يواشلا ىيحي خيشلا هيلع ةءارقلل هعبتو رئازجلا نع
 ذخأو سنوت لخدو قطنملا يف يسونسلا رصتتخم ةءارق هيلع لمكا ىتح
 خيشلا نع اهب ذخأف ةنيطنطسق لخد مث «نيدباعلا نيز خيشلا نع اه
 مث ةعامج هترفس يف هيلع أرقو ءهب صتخاو ءرمعملا نوكفلا ميركلا دبع
 «نينس ثالث اب رواجو «نيسمحو عبرا ةنس يف جحو ةكم ىلإ لصو

 يلع خيشلا كاذ ذا هنع ذخأو ؛ةيدوادلا باب طابرب ةولخ يف نكسو

 خيش ىلع أرقف رصم ىلإ لحر مث أطوملاو نيحيحصلا هيلع أرقف :جاحاب
 خيشلاو « يجافخلا نيدلا باهش يضاقلا «يروهجالا ىلع خيشلا مالسإلا

 هيلع اونثأو هوزاجأف مهريغو يثوماملا مهاربإ خيشلاو «يحازملا ناطلس

 نيرا



 نم نامز ذنم ىأر ام هنا روكذملا مهاربإ خيشلا هتزاجإ يف بتك ىتح
 فراعلا نع اهب ذخأف بيصخلا ةينم ىلإ لحر مث «هبراقي نم وأ هلئام
 هل قفتا لب هزاجأو هيلع ىنثأو ءريهشلا يرصملا ىلع خيشلا يديس هللاب

 خيش هيخأو يريهشلا دمع خيشلا ةيعفاشلا خيش ىلإ ءاعدتسا مدق هنأ

 ال انا :لاق ء«ءيش لك ىلع ناسحالا هلا بتك ثيدح دروا دق هيف
 لاقو هيلع بتكي نا ىبأو ءاعدتسالا اذه لثم ةزاجإ ةباتك نسحا

 نع ذخأو ء اهنطوتو ةكم ىلإ داع 3 ,كلذك انأو :دمحا خيشلا هوخا

 « يربطلا نيدباعلا نبز مام,الاو . ىكلاملا نيدلا جات ىضاقلاك اهئالجا

 هوزاجأو نييكملا لاجلا نب يلع خيشلاو « يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلاو
 نيدلا يفص خيشلا نع ذخأو .هقوف وأ كلذك وه اب هحدم يف اوبنطأو

 خيشلا نم ظفحا برغلا نم انيلإ لصو ام هل لوقي ناكو ,هتاءورقم

 مارحلا دجسملا يف سيردتلاب لفتشاف هزاجأو هنم ىكزا الو .يرقملا دمحا

 لك ءانثأ يف تكي ينلا [دجسم] روزي ناكو ءمعلا رشنو ةريثك نونف يف
 ىلإ عج ريو يئاشقلا دمحأ هللاب فراعلا ذاتسالا ىلع ا ددرتكيو ةرم ةنس

 اهضعبو هطخب اهضعب ةديدع ابتك لصحو ادالوا اهدلوتساو ءةيمور

 . ءارشلاب

 , مهريغو نييكلاملا هخويش هيف ركذ ديناسألا ديلاقم اهنم تافلؤم هلو

 .يلبابلا ةمالعلا هخيش ةسرهفو (حر) ةفينح يبا مامالا ةاور ءامسأو

 يف نفدو اهم ماع بجر نم نيقب تسل ءاعبرألا موي تامو

 - اتنبو نيدلو فلخو قارع دمع خيشلا ربق قوف نوجحلاب راهنلا رخا

 نم اصخلم ىهتنا) دمحا ريبكلا هدلو نآلا يقبو اهمأو نانثإ هدعب تام

 نس



 نيدلا ردب خيشلاو يميجعلا نسح خيشلل (لئاخلا رهزو اياوزلا ايابخ

 درفناو « ءالعلا ءالجأ هسورد رضحو :روكذملا نسح خيشلا داز .حوخ

 مجعملاو ىيحي ةياورب اطوملاو ةتسلا بتكلا ارقاف .«نونفلا قيقحتب

 يدنفا باهشل هحرش نم عضاومو ىجلدلا حرشو «ضايعل ءافشلاو ريغصلا
 «ينالطسقلل ةّيندللا بهاوملاو «فنألاو ضورلاو ماشه نبا ةريس ضعببو

 دمحم مامإلل راثآلاو «ةفينح يلا ديناسم عماجو يبالودلل ةرهاطلا ةيرذلاو

 ,ةفينح يبا مامإالا هآور ثيدح ىف ةفينملا رهاوجلا ىمسملا هباتكو

 نبا ةيفلأو «مالسإلا خيشل اهحرشو يقارعلا ةيفلأو «يرونيدلل ةسلاجلاو
 ةراعتسالا ةلاسرل ارصتخم احرشثو صيخلتلاو ليهستلا نم ةعطقو كلام

 ام رخآ ىلإ ..قطنملا يف يمونسلا رصتخمو مسلاو ةيجرزخلاو يدنقرمسلل
 .روكذملا يميجعلا نسح خيشلا هركذ

 ها١١١. - .. يدشرملا ىسيع - عال

 ةكمب دلو .ىكملا ىفنحلا :يدشرملا دمحا ةمالعلا نبا ىسيع ىضاقلا

 أرقف « مولعلا ليصحت ٍِق دهتجاو هدوجو هظفحو نآرقلا أرقو شن امو

 نيدلا فينح ةمالعلا همع نبا مهنم لضافألا اهئالعو ةكم خياشم ىلع

 سردو «لئامألا ءالجألا نم دعي راصو عربو لصف تح .ءيدشرملا

 دمحم مامالا لاق :ماركلا ؛لضافألا نم ريثك هنع ذخاو «مارحلا دجسملاب

 يفوت ه١١. ةنس نم بجر نم ةعمجج لوأ يىفو :هخيرات يف يربطلا

 فلخو . ىهتنا عيقبلاب نفدو , ةرونملا ةنيدملاب يىدشرملا ,ىسيع يضاقلا

 ."اةزمهلا فرح يف مجرتملا ليعامما يضاقلا ليلجلا ملاعلا هنبا

 ) )1١ةهحرتلا و١.١.

 ايلف



 ها5١١. - .. ىسبرمنلا ديع - 8

 ةكمب رواجلا ءثدحملا ريبكلا ملاعلا ؛يسرمنلا يرصملا ديع حيشلا

 دبع خيشلاو .ىيلخنلا دمحا خيشلاك اهئالع نع ذخاو :نيئس ةفرثملا
 دمحم خيشلا ثدحلا مهنم نوريثك هنع ذخاو ءاهريغو يرصبلا ملاس نب هللا

 هلئاوا يف ركذ هلو ءهنع مولعلا يف هتياور رثكاو , يكملا لبنس ديعس

 لاقو ءاهريغو يكملا ينتفلا نسح نمحرلا دبع خيشلا مهنمو «ةيلبنسلا
 سردملا ةماهفلا لضافلا ةمالعلا ملاعلا :هتمججرت يف تامحرلا ليزنت بحاص

 همجرتو .ىهتنا هللا همحر مولعلل اعماج املع ناكو اهب يفوتو ةنيدملاو ةكمب

 :[لاق نا ىلا] . يسرمنلاب ريهشلا يرهاقلا ىلع نبا وه :لاقف يدارملا

 لزي ملو ,فيرشلا يوبنلا دجسملاب سردو ةنيدملاب هرما رخآ يف رواجو

 نفدو .(''فلاو ةثامو نيعبرا ه4١١. ةنس يفوت نأ ىلإ اهب أقم

 نيغلا فرح
 نالع نب نيدلا ثايغ - و

 ىكملا نالع نب ىلع دمج ةمالعلا نيدلا لامج نبنيدلا ثايغ
 ليصحت يف دهتجاو دجو ءاهب أشنو ةمركملا ةكمب دلو . يعفاشلا ؛ يقيدصلا
 .لضفو :مارحلا دلبلا لضافأ نم هريغ ىلعو هدلاو ىلع أرقف .مولعلا

 بادآ يف افصلا ةضور باتك ليذ) :هفيلآت نمف «ةديجملا فيلآتلا فلأو

 لها نم هنا الا ةافوو ةدالو ىلع هل فقا مو هدلاول (ىفطصملا ةرايز

 .رشع يداحلا نرقلا

 .مالمر/م رردلا كلس (0)
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 ها١؟8غ90 - .١١.٠ ؟ةيريبزلا ةمطاف - ع".

 ةخيشلاب فرعتو «ةيريبزلا يلبنحلا يليضفلا دمح تنب ةمطاف
 اهدعبو ةيتحتلا ءايلا ناكساو ةمجعملا داضلا حتفو ءافلا مضب « ةيليضفلا
 .ةدهازلا ةدباعلا ةملاعلا ةحلاصلا ةخيشلا .ةددشم ةيتحت ءايف ةروسكم مال

 .فلألاو نينئاملا ليبق ءهنع هللا يضر رييزلا انديس دلب يف تدلو

 ,ديدج نبا مهاربا خيشلا نع ترثكاو .اهخويش ىلع تأرقو اهب تأشنو

 ىلع تارقو فوصتلاو هقفلاو نيلصالاو ثيدحلاو ريسفتلا هنع تذخاف

 اهرغص نم اطخلا تملعتو امات اهجوت معلا ىلا تهجوتو اريثك هريغ

 ةمه اه راصو «نسح اهطخو .ىتش نونف يف ةريثك ابتك تبتكو «هتنقفتاف

 يف ةبحم اهو .نونفلا رئاس يف ةليلج ابتك تعمجف .بتكلا ممج يف
 نم اريثك اًئيش تارقو .تالسلسملا نم اريثك تعمسف هلهاو ثيدحلا

 يفو لب اهرصم يف ترهتشاو : ءالعلا نم عمج اهزاجأو ؛ثيدحلا بتك
 مظعأو تارابع غلباب مهتبتاكو :قافآلا نم لضافالا اهبتاكو اهرصع

 باب يف اهب تماقاو .؛ةفرشملا ةكم ىلا تعجرو ترازو تجح مث ءحدم

 .ةفرشملا ةبعكلا هنم ىرت ءمارحلا دجسملل قصالم تيب يف «ةدايزلا

 ةكم .ءالع بلاغ اهيلا ددرتف .تاملا ىلا اهيف ةماقالا ىلع تمزعو

 اهيرمق اصوصخ اهوزاجأو مهتزاجأو اهوعمساو اهنم اوعمسو ةفرشملا
 رمع خيشلا مالسالا خيش ةودقلا تبثلا دهازلا عرولا ةمالعلا نيرينلا

 دم خيشلا ةدمعلا عرولا ةجحلا ةمالعلاو .يفنحلا لوسرلا [بر] دبع

 اهنم عامسلاو اهيلإ ددرتلا يريثك اناك امنإف :ةيعفاشلا يتفم « سيرلا حلاص

 (ك .كلذك ىرت يهو اهنم ناديفتسي اهنأ نايريو ءراتس ءارو نم

 ةخيشلل راصف «يرصبلا رضخ نب دمحم خيشلا مهنم اهتذمالت كلذب ينربخا
 تالسلسملا نم اريثك تدنساو .غلاب تيصو .ةميظع ةرهش ةروكذملا
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 بازحأو داروأ اه ناكو «ةيرداقلاو ةيدنبشقنلا ةقيرطلا تذخأو

 دقف « ءاسنلا اهس سانلا نم اقلخ تدشراو فوصتلا ف ىور برشمو

 نهنم ريثك لاوحأ تحلصو ارهاظ اعافتنا ابب نعفتناو ةيلك ةمزالم اهنمزال

 عرولاو ىوقتلاو نيدلاب ءاسنلا نيب نم فرعي نهنم اهيلا ددرتي نم راصو
 اهل ناكو «كولسلا نسحو ربصلاو ةعانقلاو نيدلا ضئارف ىلع ةبظاوملاو

 الو ءاهلثمم راصعاب هلبق اهف الو رصعلا اذه يف عمسن مو «ةميظع ةرهش

 ثيحب لئاضفلل اهعمجو اهعروو اهدهزو اهحالصو اهلمع يف اهينادي نم

 : ينتملا لوق اهيلع قدصي

 لاجرلا ىلع ءاسنلا تلضفل اندقف نمك ءاسلا ناك ولو
 قوف اهيف نهداقتعاف ءاسنلا اماو «فلس اك ريفغ عج اهنع ذخاو

 ىلا ءاسنلا نم اهبحص نم نا ىتح .دعلاب ىصحي ال اهب نهعافتناو ءدحلا

 ةعانقلاو ريخلا ىلع صرحلاو ةدابعلاو حالصلاو هقفتلاب نفرعي مويلا

 ارخفو .تقولل الاج نامزلا بئاجع نم تناك دقف ةلمجلابو «عرولاو

 تلعجو «ةلبانحلا نم معلا ةبلط ىلع اهعيمج اهبتك تفقوو . ءاسنلل

 تناكف :ييدهلا دمج خيشلا انخيش حلاصلا يقّثلا اهيدلب اهيلع رظانلا
 ةكم نم اهجارخا نع عروتف ةنيدملا ىلا ةلقنلا دارا نا ىلا هدنع

 لوحتلا تدارا مث اهدالواو راجنلا تنب ةعئاش ءاهتمداخ دنع اهلعجف

 انخيش لعف (ك .ةكم يف اهيقبت ناب اهيلع ترشاف اضيا ةنيدملا ىلا

 اوبهذو كلذ طرتشت 1 ةفقاولا ةخيشلا نأ اولاقو ءاهدالوا اهيلع بلغف

 يدنع ناك اهّلقا الا رذم رذش تبهذو ىلاعت هللا مهافوتف ءمهعم اهب
 نيعبراو عبس ةنس تيفوت - هلل دمحلاو يقبف ةكم نع هجارخا تيباف

 ةمالعلا موحرملا ةطوح يف رونلا ةبعش يف ةالعملب تنفدو فلاو نينئامو

 (ك .ىلاعت هللا مهمحر اهنم ةيصوب هربقل ةقيصل «سيرلا حلاص دمحم خيشلا

 ةلبانحلا يتفم ديمح نبا دم خيشلل ةلبانحلا مجارت يف ةلباولا بحسلا يف
 .ةمركملا ةكب

 نسل



 ةيربطلا ةمطاف - ع١

 ع ركب ىلا نب دمحم ني هللا دبع نبدمحأ بحملا ظفاحلا ةنبا ةمطاف

 ىفارفعزلا بيعش نم ْتعمس :''ىمافلا لاق .ةيكملا : ةيربطلا ةينيسحلا

 تتام ىم ردا مو ةثاعبسو نينامثو عبس ةنس م رحمي خرؤم ءاعدتسا ْق

 نسحلا ما اهل لاقي تخا اهو .خيراتلا اذه يف اهتايح اندفتسا انأ الا

 .ىهتنا ةئثاعبسو رشع ىلا تيقب ةمطاف

 ةيربطلا نسحلا مأ ةمطاف - 2+«

 ةينيسحلا ركب ىلا نب دم نب هللا دبع نبدمحا بحملا تنب ةمطاف

 تنب ريخلا مأ اهمأ :دهف نبا زعلا لاق « اهلبق يتلا تخا نسحلا ما ةيكملا

 بطقلا تنب ةمطاف اهتلاخ نم تعمس .ينالطسقلا دمحا نب دمحع بطقلا

 ةنس يف اهل زاجاو «ايندلا يبا نبال (نيقيلا) ةئاعبسو رشع دحا ةنس يف

 ةيربطلا دمحم تنب ةمطاف - عم»

 نس دمي نب يفصلا نب ناثع نب نمح رلا دبع نب دمع بحملا تنب ةمطاف

 لاق .ةيكملا ةيربطلا ةينيسحلا ركب يلا نب هاربا نب دمحم نب مهاربا

 دمحأ نبمهاربإ ةئاعبسو نيعبس ةنس يف امل زاجأ :دهف نب زعلا

 نيبدمحا نبدمحم هقيفرو .ىينيعرلا كلام نب فسوي نبدمحاو .ءىنيسحلا

 .؟90/+8 نيمثلا دقعلا )1١(

 نك



 8 ١ 8 ع
 ناكع نبدمحأ نبدميو فسوي نبدمحا ندمم ريخلا وباو رباج

 نب دمحا نيدلا باهش ىضاقلاو .ةدابع نب رمع نب دحاولا دبعو يرسمشلا

 .ةيربلا ءابنا ىهتنا مهريغو «ةريهظ

 ةيربطلا رونلا تنب ةمطاف - ع*ع

 ما «ةيكملا «ةيربطلا ءةينيسحلا ركب يلا نب دم !''رونلا تنب ةمطاف

 وبا نافيرشلا اهنم عمس .؛يربطلا ىلع ةنبا ةجيدخ نع تور .ميركلا دبع
 لا رطق نبا ةءارقب «ىسافلا هللا دبع يلا ادلو دمحا مراكملا وباو ءريخلا

 لدي ام نييرصعلا ضعب طخب تدجوو : يسافلا لاق ةثاعبسو .''اةنس يف
 هللاو «كلذ دعبتسا اناو «ةئاعبسو نيعبرالا رشع ىلا تشاع اهنأ ىلع

 رشع ىلا تشاع اهنا هللا همحر ٌدجلا طخب تيأرو تلق .ىهتنا معا

 .ةيربلا ءابنا نم ىهتنا نيعبرالا

 دحاولا دبع تنب ةمطاف - ع"م

 ه4م4م١6-5.. ةيربطلا

 دمحم لالا نب دمحا نيزلا نب دمحم نيزلا نب دحاولا دبع تنب ةمطاف

 ةيربطلا ةينيسحلا ركب ىلا نب دمع نب هللا دبع نب دمحا بحجلا ظفاحلا نبأ

 نيزلا اهدج ىلع ةئامناممو رشع ةعبرا ةنس ترضح :دهف نبا لاق .ةيكملا

 اهل زاجاو ءهللا همحر ينابيشلا نسحلا نب دم ةياور ءأطوملا ضعب يربطلا
 نبدمخ بحلا نبميهاربا زاجا نم اهدعب امو نيثالثو تس ةنس يف

 .لصالاب ضايب (1)

 .ركب يبا نيدمح نبدمح نيدلا رون تنب ةمطاف (؟١5 ص مج) نيمثلا دقعلا يف 0(

 .لصالاب ضايب ()

 مو



 ةنس لوالا عيبر رهش عباس نينثالا موي يف تتام .يربطلا ىضرلا

 .يربط ىهتنا .ةالعملاب تنفدو ةبعكلا باب دنع اهيلع ىلصو ه١

 هال؟.-.. ةيربطلا ىضرلا تنب ةمطاف - "5

 ما ةيكملا ةينيسحلا ةيربطلا دمحا باهش نب دمحم ىضرلا تنب ةمطاف

 . يسافلا اهركذ ءاهتوم تقوب دحا رعشي ملو . سفنتلا قيضب اليل ةئافاثلا

 نع القن يربط ىهتنا لقعو ريخ اهيف يتجوز ما ينرهص يه :لاقو
 ."''ىواخسلا

 ها6.9١٠؟ - .. ىنوتاخلا نيدلا رخف - ع*ا/

 هنأب يومحلا هل مجرت .يكملا «ينوتاخلا ركب وبا نيدلا رخف خيشلا

 امولع هرصع خويش نع ذخاو ةئنسح ةقيرط ىلع أشن ابو ةكمب دلو
 .ةروصلا نسح .ةئيهلا مظع ناكو ءرهتشا هبو بدالا يف عربو «ةديدع

 ا"'ءابطنالاو ءعبطلا ةقرو .بلقلا ءافص هيلع بلغي .هجولا ءىيضو

 . ىهتنا هللا همحر .فلالا دعب نيسمحو فين يف ةكمب يفوت .سانلا ةماعل

 يه يتلا هعئادب نمف :[هلوقب هرعش ىلا اريشم] ةفالسلا بحاص هل مجرتو

 هلآو اهنكاس ىلع ةرونملا ةنيدملا لها ابطاخم هلوق ؛ةروصم نسحلا عيدب نم

 :مالسلاو ةالصلا لضفأ

 .١١/595؟ :عماللا ءوضلا (0)

 .اذك (ك؟)
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 ملئامش تلاز ال ةبيط َلهَأ اي
 تحرب الخلا سوفنلاو مسافنأ

 اَمب بآو الا ٌرئاز عّمأ ام

 نمو نورهأطلا نوبيطلا متتاف

 مكبليزنلا تأ ىو كيفبيع ال
 ٌكلضفو ىّصْخَي نا َلَج مليمج

 :لاق نا ىلا

 تعجس ام شرعلا هلا ىلص هيلع

 نمو لاكلا بابرا رهطلا هلآو

 - :ةيبرغ اهمسا ةيراج يف هلو
 ساه

 ان فقثملاك ةارمس بر

 دب الو َلوقعلا بلست , 5 ةداغ

 "الدنكا نم اهتاذ تّلبُج
 سيلو دن نوصغلا يف امل ام

 ن0 5 ًابيط 00 أم اذاف

 ام اذاف ىّهَّتلا ىنم ترّيح

 :اهنمو

 امن يهف هلك نسحلا توح

 ىبظلاب تفلتلا دنع اهوهبش

 قرشل سمشس يأو يرعُس تيل

 . دوعلا :لدنملا

 مّيدلا نم راس هّركاب ضوٌرلاك

 مركيفو فطليف ٌرهزلاو رهزلاك
 ملتغم لك نم هركف ىلع وبري

 مدقلا فلاس نممهدجم فبير ال

 مشحلاو ناطوالاو لهالا نع َولْسَي

 ملع ىلع ران نم ٌرهشا سانلا يف

 ملَسلاو لاضلا نيب مئاملا َقْرَو

 مَجَملاوبرعلا عيمجنم ٌمُهَآلاَو

 ةّيسدنسلا لئالغلا يف ترطخ

 ةّيرخس اهفْرَط لاعأو ع
 ةيكزلا ضايرلا ىلع تقافف بطرلا
 ةّيكسملا اهتاذ نم الا ٌدنلا
 ةيرطعلا اهسافنا نم هنا

 ةّيربلا يف هّملص هللا عدبا

 هيوسلاب اهام تاهيهوو

 ةّيضم لازت ال سمشلاك يهو
 ةّيبرغ تَدَب اذإ ىَقْبَت كل
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 :اضيا اهيف هلوقو

 ةّينسلا يلايللا نم دوقع ىف تحالبرّقلا نمانل سمش يا
 ةّيهبلا هالخ يف ضورلاب سام ام اذا دق بيضقلاك ٌةداغ

 ةيربلل ة ةربع كاد يف نا ودبت برغلاب فيكف سمش يه

 ةّيبرغ ْلزت / يتفألا يف يهف يِْسَش ريغ ٌةيقرش سمش ّلك

 ها8656١٠ - .. يربطلا لضف - ع»م

 خيشلا همجرت . يكملا يعفاشلا ينيسحلا «يربطلا هللا دبع نب هللا لضف

 ةرهشلا يوذ «تيبلا اذه دارفا دحا :هلوقب رارسالا تاحفن يف يهّذلا

 مهريغ نم دحا سانلل نكي ملف ماقملا ةماما مب تصتخاو :[لاق نا ىلا]

 نمم مامإلا اذه ناكف :[لاق مث] بيدا وأ ملاع الا مهنم قلي ملو مامإ

 .هرعُش نازيممب مهيلع هردق حجرو هرصع ءانبا ىلع بدالاب مهنم مدقي

 عبار ةكمب هتافو نا دافاو .ءمدقت ام ضعبب يومحلا هل مجرتو « ىهتنا

 نمو «ةالعملب نفدو فلاو نينامثو عبرا ه84١٠ ةنس نابعش رشع

 لك ركذ دقو ضورعلا يف (ليهستلا دئاوف نأشل ليجبتلا) :هتافلّؤم

 بحاصلو .ىهتنا هرعش نم اًئيش يومحلاو يهذلاو '''ىحلا نم دحاو

 ةسلا يف هتافو ركذو يربطلا دمج مامالا هديفح خيرات يف ركذ ةمرتلا
 هريغ ركذو ةفالسلا يف ام ركذ دعب لاقو هتصالخ يف همحرتو ةروكذملا

 ركذو ريثك رعش هلو خويشلا رباكا نع ذخاو أشن اهيفو ةكمب دلو :لاقف

 هل مجرتو . يماصعلا كلملا دبع ةمالعلا هخويش نم :لوقا هنم ابناج

 رعش ناويد هلو :لاقو رم ام وحنب روكذملا ديفح ريخالا يماصعلا كلذك
 يه

 .رردو تيقاويو ررغ هلك

 .؟ا./# رثالا ةصالخ )١(

 قدرا



 ها١.ال - ١٠١.١9 ةيريبطلا شيرق - 9

 ةيعفاشلا ءةينيسحلا ةيربطلا رداقلا دبع خيشلا ةمالعلا تنب شيرق

 اهدلاو لاق .خياشملا تادنس نم ريثك اهيلا ىهتني ىتلا ءةدنسملا ةيكملا

 ريخالا ثلثلا يف لاوش يناث ةليل تدلو :(ةيربلا ءابنا) هباتك يف روكذملا

 مظعلا نآرقلا تظفحو .فلالا دعب ةرشع عست ه5١١٠ ةنس ليللا نم

 نم ءاهتوخا عم اهل تزجتساو «ةمعن ةهيقفلا ىلع بلق رهظ نع هلاكب
 يتبث يف تبثم وه امب عيمجلا نهزاجاو ,يراصحلا دحاولا دبع خيشلا

 يعفاشلا ماقمب اهيلع يلصو « فلأو ةئامو عبس اه ا١١.ا/ ةنس شي رق

 ها؟مو - .. يولهدلا نيدلا بطق -

 دلو .ثدحلا ةمالعلا ماعلا . يفنحلا يكملا مث ؛يولهدلا نيدلا بطق
 اهئالع نع اهذخأف ءمولعلا بلط يف عرشو أثن ابو ءىلهد هتدلبب
 بتكلا ةلمج أرقأف «سيردتلاب هوزاجأ لمكتساو اهيف عرب الو ,لثامألا

 ءابب رواجو ءفلاو نيتئامو نيسمحو فين يف جحلل ةكم مدق مث ءاهب
 ىلاعت هللاب فراعلا ذيملت يولهدلا قحسا خيشلا ثدحملا نع ذخأو

 يف هطخب ةزاجإ ءهل بتكو ءهنع ىورو .لوسرلا [بر] دبع نب رمع
 قحلا دبع خيشلا انخيش ذخا هنعو ءفلاو نينئامو نيسمخو نات ةنس
 ءافاو نا ىلا سيردتلاو ةدابعلا ىلع اهب اهقم لاز امو «يدابا هلالا
 نفدو .فلاو نيتئامو نينامو عست ةنس يف ةفرثملا ةكمب يتوتف :ماحلا
 . بقعي مو هللا همحر ةالعملاب

 نك



 ه585 - .. ىنالطسقلا نيدلا بطق - ١

 يرزوتلا نسحلا نب دمش نب ىلع نب دمحا نب دم ركب وبا نيدلا بطق
 ةورع) تافنصملا نم هل .لماكلا ةودقلا مامالا «ينالطسقلاب ريهشلا يكملا

 رانلاو «يوبنلا دجسملا قيرح يف هفنص (قيرحلاو رانلا يف قيثوتلا

 ةبترلا عافتراب صتخم فلؤمو .عئادبلا هيف ركذ زاجحلا يف ةرهاظلا

 تبسلا ةليل يف ةئاتسو نينامثو تس ه 585 ةنس يفوت .ةبحصلاو سابللاب

 لوقأ «نونظلا فشكو ءدهف نبإ خيرات يف اك ةرهاقلاب مرحلا رشع نم

 ةفيظو ترقتسا دقو «نيزلا تيبب نيفورعملا يلبنحلا ماقمب ةّمألا دج وه

 يلا يضاقلا هكيرشو نيزلا دمحم خيشلا يف روكذملا ماقملاب ةروكذملا ةمامالا

 هتفيظو تلآو نيزلا دمحم لقتنا مث ءرشع يداحلا نرقلا يف «يلبنحلا ركب

 وبا يضاقلا لقتنا مث .هيبا نم يعسب ءروطسملا ركب يلا يضاقلا دلو ىلإ

 هخيرات يف يربطلا يلع ةمالعلا كلذ دافا امك ء«هدالوا دي ىف تراصف ركب

 نبا نيزلا يأ وه (نيزلا تيبب) نيفورعملا هلوقو :تلق . يكسملا جرالا

 تيب نم نامزا ةدم نم لب نالا قبي مو ءمهدادجا دحا ينالطسقلا

 اننامز يف مهنم ىقب دقف روكذملا يلبنحلا تيب اماو ءاقلطم بقع نيزلا

 مثو تامو ءةروكذملا ةفيظولا هنع تخلسناو .ءحلاص همسإو دحاو ركذ

 خيشلا اهجوز نم مهب تتأ «ثاناو روكذ ةيرذ اهل «ةدحاو ةنباو « بقعي

 ةيرذ نمو يفنحلا ماقمب ةّنألا دحأ «يضاق مالسلا دبع خيشلا نب حلاص

 .يلبنحلا كلملا دبع يضاقلا ةمالعلا

 هوو. - ة١ا/ يلاورهنلا نيدلا بطق - :غ؟

 نب ناخيضاق نب دمحم نب دمحا ؛ ىسيع يبأ نيدلا ءالع نب نيدلا بطق

 نب دمخ هيقفلأ نبا مساقلا نب ىلع نب '''ليعامسا نب بوقعي نيدلا ءابب

 يضاق نب دم نب دمحأ نيدلا ءالع نب دمه نيدلا بطق :4570/8 :بهذلا تارذش يف )1١(

 . ىلع نب نسح نب بوقعي نب نيدلا ءاهب ناخ

 ال ك



 , يطقلاب ةكمب ريهشلا , يفنحلا يكملا مث «يلاورهنلا «ليعامسا نب مهاربا

 بحاص سفنلا هيقف ريغ روكذملا ناخيضاقو ء اهب قلطا ثيح دارملا وهو
 ام كلذ نم [هرعش ضعب درواو] '''ةناحيرلا بحاص همجرت ..ىواتفلا
 :نميلا حتف ال نانس ريزولا هب حدم

 رهجلاورسلافيالوم ايدمحلا كل

 تعساذا دالبلا حتف نكيلف اذك

 اهمايخ نابكوك نم تمر دونج

 رمفنضغ لك لاطبالا نم نجت

 انكيلم نامزلا ناطلس ركاسع

 انقلاب يفينحلا نيدلا ةزوح ىمح

 :اهنمو

 ًايناج لتحا دق نا هأتأ نبحو

 امرمرع اسيمح اشيج اهل قاسو

 هنيرع حالسلا يكاش ٍدَّسآ ىدل

 هيأر بقاث نأشلا مظع ريزو

 :اهنمو

 ه رصع فسوي ردقلازيزع نانس

 : اهنمو

 ةنس هتدالو ركذو 1/١ ةناحيرلا

 رصنلاو حتفلاو مالسالا ةزع ىلع
 ركذلا فرش ىلا ايلعلا مم لا هل

 ا"'رهنلا ءىطاش نملينلاب اهرخآو
 رهدلا قرفم ىلع وطسي همراصب

 رحبلاوربلا يف رصعلا اذه ةفيلخ

 رّمّسلا ةفقثملاو يضاوملا ضيبو

 رهقلا ىلع صا ىصقالا نميلا نم
 رعولاو لهسلا يف ضرالا جاجف كدي

 رتبلاو ةيرهمسلا حامرلا لاوط
 ركفلا نم اشويج نآ يف زهجي

 يرجت هماكحا رصم يف هرت ملا

 ركملاب ناؤع لآ نم هذخأتو

 ركب يبا نينمؤملا ريمأ رسو

 .اه5ةاال/

 .رصم ءيطاش نم لينلاب اهرخاوبو ١ :ةناحيرلا يف

 انكامإ



 :اضيا هلو

 بيقرلا ةلفغ نم نسحا

 بحم ىلا بيدا ينك
 هيلا ترطس نم كرت 7

 بيبر نداش يتلجو يف
 بيغملا ةدم هب تلاط

 بورط قئاع نم ميها

 :اضيا هلو

 حمي وهو يل لاق ىدبت ام اذا هتلأسف هدح ٍِق ّقَرَع ادب
 . هؤانإ يدخ درولا ءام نا الا

 » ىهتنا»

 لضافلا ملاعلا ينوت ةئاعستو نيعست ةنس يفو :رباكالا تايفو يفو
 هلاورهن ىلا ةبسن :''ايلاورهنلا يكملا يفنحلا نيدلا بطق خيشلا يتفملا
 ءالضفلاو نيروكذملا نايعالا نم ناكو ءةفرشملا ةكمب - دنطلا لابعا نم

 .امرتحم اللجم نيروهشملا

 هقفلا يف فيرشلا مرحلاب نيسردملا دحا ريبكلا ملاعلا :07/+ :علاطلا ردبلا يفو
 ةحاصف هلو ةكم فارشال ءاشنالا بتكي ناكو مولعلا رئاسو نيلصألاو ريسفتلاو

 « يناثعلا حتفلا يف يناهدلا قربلا » هامس يذلا هفلّوم ىلع علطا نم كلذ فرعي ةميظع

 ال كارتالا دنع هاجلا مظع ناكو « مارحلا هللا تيب رابخا يف مالعالا» فلؤم وهو
 هنوطعي اوناكو «هريغب نوضتري الو هب فوطي يذلا وهو الا مهئاربك نم دحا جحي

 عمتجاو اهجاتحي نمل اهذبيو بتكلا سئافن مهنم هلصحي اب يرتشي ناكو عساولا ءاطعلا
 ىلا جرخي ام اريثكو نيتاسبلا يف تاهزنتلا ريثك ناكو هريغ دنع عمتجي مل ام اهنم هدنع

 ةنس تامو عيمجلا ةيافكب موقيو ءابدالاو ءالعلا نم ةعاجج هعم بحطصيو فئاطلا
 .هوامم



 :هرعش نمو

 :ةنمو

 الذع بحلا يف ينداز يلوذع

 ىتح هاوهأ نم مولي راصو
 :هنمو

 هل لق يلوذع اما

 :هنمو

 قسغ ليللا ىجد يف عرفو ال

 هدح ىدسنت دم راذعو

 تقرس الإ نالزغلا ىرأ ام
 م

 ادّرْش تلوتف تفاخ مث

 يذأو يتبلاغم نم رثسكأو

 هترصبا نأ هءانتلا

 هترمضا ام كنع عد

 قلفلا تحت هلثم نيبجو

 قفش اهيل اوح نم دوبنو

 قرس نم افوخ درشي ال فيك

 « للكلا ريسأ نم يدوق اوذخ » اضراعم هنمو

 اقملا فيس هللا لثتح الا

 ىوحلا يف هب ليتق نم امو
 حالملا شيج هللا رصن دقل

 سراف ىغولا يف لطب امو
 ' 80 نويع بأ لع اذا

 بيبحلا راز

 نويعلا داوس يف هلجاف

 .(ةديصقلا رخآ ىلا)

 ةليل هللا ىعر

 لتق اذ كو باصأ اذ ميف

 لعف دق امب ضار فلا ىوس

 لّطب الا ديغلا لباق اذا

 لمالا تغلب دق يحرف ايف

 لأ :ثيح ىلا بيقرلا باغو

 لحملا كاذ عمدلا لسغ دقو
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 ميملا فرح

 ها١ال0 - ٠٠١6 .ةيريبطلا ةكرابم - عع*

 اهل مجرت «ةيكملا ةينيسحلا ؛ةيربطلا رداقلا دبع مامالا تنب ةكرابم

 «فلألا دعب نيرثع دودح يف ةكمب تدلو :لاقف « يميجع نسح خيشلا

 تعمس ءرمعملا اهدلاو خيش ةزاجإ اهتلمشو ءاهدلاو ةيبرت يف تأشنو

 ةروسو ءاهنم هتعمس ثيدح لوأ وهو «ةيلوالاب لسلسملا ثيدحلا اهنم

 تايثالث يلاعثلا ىسيع خيشلا انخيش ةءارقب اهيلع تعمسو .ةحتافل

 عماجلا ةدايز باتك لوأ نمو .ناميالا باتك ىلا هلوا نمو «يراخبل

 نمو ءائيش هللاب اوكرشت ال نأ ىلع معيابأ ثيدح ىلإ يطويسلل ريغصل
 .باتكلا رخا ىلا سانلا هيف لبرغي نامز ٍتأي نا كشوي ثيدح هرخ

 ينظ ىلع «فلألا دعب نيعبسو سمخ ه0١٠ ةنس يف اهتافو تناكو

 رهش يف تدلو :(ةيربلا ءانبأ) يف رداقلا دبع مامالا اهدلاو لاقو ىهتن

 تأرقو ءريخألا ثلثلا يف رشاع ةليل فلألا دعب سمخ ه١. ناضمر

 نم اهل تزجتسا دقو ريخلل اهقفوو ءاهيف هللا كراب مظعلا نآرقلا ضعب
 .ىهتنا اهزاجاو ىراصحلا دحاولا دبع خيشلا

 وه روكذملا نسح خيشلا مالك يف رمعملا اهدلاو خيشب دارملاو :تلق

 .ىهتنا فلألا دعب نيناثلا ليبق ةجرتلا ةبحاص ةكرابم تيفوت : رداقلا

 .. - ها١؟"548 يرواشبلا نيدلا بحم - :::

 . يكملا فيرشلا مرحلا ليزن ؛«يرواشبلا نيدلا ديحو نب نيدلا بحم

 وه كلذ نع ينربخأ اك .فلأو نيتئامو نيتسو نامت ةنس هدلبب دلو

 فرصلاو وحنلا مع بلطب لغتشاو «مظعلا نآرقلا أرقو .هسفنب

 م



 «كانه اهلمكاف «مولعلا يقاب بلطل '''(لابوب) ىلا لحر مث .قطنملاو
 ةدع يعفاشلا يعيبسلا نسحم نب نيسح ثدحلا خيشلا ةمالعلا ىلع أرقف

 يف جرخي ناكو هريغ ىلعو هيلع أرقو «هيف هب جرختو «ثيدحلا يف بتك
 هخياشم هل نذاو «ةدافتسالاو ةءارقلل دنهلا دالب ضعب ىلا ءاهنم ءانثالا

 مث «ديفيو سردي مث فظوتف «ةيلهألا لاك نم هيف اوأر امل سردي ناب

 نطوت ةضيرفلا ىدأ نأ دعبو « ةئائلثو عبرأ ةنس جحلل ةمظعملا ةكم مدق

 لاغتشالا كرت مث ءدافأو اهب سردو ءدالوألا دلوأو اهب جوزتو اهب

 اليل مارحلا دجسملاب داروالاو ديجما نارقلا ةوالت ىلع مزالو ء سيردتلاب

 بتك ةعلاطم ىلعو «ةعاجلا عم سمخلا تاولصلا ءادا ىلع ابظاوم اراهنو
 .!"ةعاطلاو فاوطلا ريثك فوصتلاو ثيدحلا

 هوالف - و99 ىبطقلا نيدلا بحم - م

 يضاق نب دمح نب دمحأ نيدلا ءالع خيشلا نب دمح وبا نيدلا بحم

 دمح هيقفلا نب مساقلا نب ىلع نب ليعامسأ نب بوقعي نيدلا ءابب نب ناخ

 , يتفملا «يضاقلا « يفنحلا يكملا مث يلاورهنلا ليعامسا نب مهاربا نب

 بجر يف هدلوم :لاقف هخيرات يف يفنحلا يبطقلا ةمالعلا هوخأ هل مجرت

 هل ةبحلا ديدش ناكو هدلاو رجح يف أشنو «ةئاعستو نيرشعو عست ةنس
 ظفحو «تامدقملا يف هيلع لغتشا ءهيلا ليملا ديدش ءهل ءاعدلا ريثك

 أشن نيعبرأو عستل هدلاو يفوت (لف «كلذب هوبأ هب ىلصو مظعلا نآرقلا

 خيشلا ديسلا انخيس موحرملا ىلع لغتشاو « مولعلا يقاب ىلع أرقو يتلافك يف

 يضاقلا ىلعو «يناورشلا عاجش الم ىلعو ءهنع هللا يضر باطحلا دمع

 خيشلاو «يرمعلا ركب وبا الم موحرملاو «يفنحلا ءايضلا نبا نيدلا ماوق

 .مسقتلا لبق دنهلا يف ةملسم ةراما ةمصاع لابوب )١(

 .هتافو ركذي مل (0)



 نيدلا سمش خيشلاو دهف نب رداقلا دبع خيشلاو ءدهف نب هللا راج

 تخأ نبا نيمأ دمع انالومو «جرعالا نيدلا باهش خيشلاو ؛يدفصلا

 دمحا ةاضقلا يضاق نع ذخأو رصم ىلا لحرو .مهريغو يماجلا ةرضح

 نيدلا رصان خيشلاو «يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو .يلبنحلا راجنلا نبا

 نبا دمحأ نيدلا باهش خيشلاو «يجلدلا نيدلا سمش خيشلاو :ينانكلا

 «يفنحلا يملسلا ضيفلا يبا خيشلاو «يفنحلا رشب خيشلاو «يللا
 ماع يزغلا نيدلا باهش خيشلا نع ذخاو ءماشلا ىلا لحرو «ةفئاطو

 نيدلا سمش خيشلا نع ذخاو بلح ىلا لحرو [نيرخآو] اهثدحمو ماشلا

 ةكم ىلا عجر مث :[لاق نا ىلا ] مورلا دالب ىلا لحرو . يفنحلا يلبنحلا

 :[لاق نا ىلا] دنملا ىلا لحرو

 خآلا ةافو ربخ ءاج ه 58٠ ةنس رفص يرشع نماث ءاعبرالا موي يفو

 ءاقستسالاب هتافو تناكو «نيدلا بحم انالوم «قيفرلا قيفشلاو قيقشلا

 ديبز ةنيدمب « ةئاعستو نيعبسو عست ةنس ةجحلا يذ يرشع سداس يف

 عبس ةنس ءاضقلل هتيلوت تناكو :[لاق مث] |غرم اهءاضق يلو ناكو

 ةنسلا نم ةدعقلا يذ رشع يداح تبسلا موي يفو ةئاعستو نيعبسو

 ةيناطلس ةءارب هعمو اشاب ىفطصم نب اشاب ماربب ةبحص هجوت ةروكذملا

 نم ىهتنا ."'نيملسملاب مهقفرأو ءاضقلا لدعأ نم ناكو ديبز ءاضقب

 . يبطقلا خيرات

 ها١؟١١ - .. ىلناملسلا هللا بحم -

 . لضافالا نم هب نمع مولعلا ذدخاو هدلبب دلو .ثدحلا ماعلا ؛مارخلا هللا

 هووالا/ ةنس يف نميلا ىلع ناك .كارتالا نميلا ةالو دمحا ىفطصم نباشاب مارهب )١(

 .هومل“ ةنس هنع لزعو



 ةضيرفلا ءادأل ةكم مدق .خياشم ةدع ىلع أرقو دنحلا ىلا لحرو

 نمحرلا دبع خيشلا ثدحلا مهتلمج نم ريثك قلخ هنع ذخاو اهنطوتو
 «يفنحلا روكشلا دبع خيشلا بيدالا لضافلا هل مجرتو ريهشلا يربزكلا
 نيتئامو رشع دحا ةنس نم مرحم سداس ينو :هلوقب هخيرات يف يكملا

 ينايلسلا هللا بح خيشلا انالوم ةماهفلا رحبلاو ةمالعلا ملاعلا يفوت فلأو
 ادهزتم اكسان اعرو الجر ناك « ىفخلا هفطلب هلماع ةكم ليزن «ىفنحلا

 خسار مدق مولعلا يف هلو دجسملا ىلا تيبلا نم ةعاطلاو سردلاب الغتشم

 هب عفتناو مايا اهناك اماوعا هللا تيب رواج خماش لضفلا يف دجم تيبو

 .نيملاعلا بر ةمحر هيلعف نيملسملا نم ريثك

 ها1-585١550 نيسح وبا ىقوزرم دمحه - :؛ءا/

 نبا بيدألا ماعلا .نيسح يبلأب ىنكملا يقوزرم دمس ديسلا

 فين يف رصم نم ةكم هدلاو مدق .ىكملا يفنحلا بوجحم نب نمح رلا دبع

 :دلاولا يديس كلذب يندافأ اك اهب رواجو .فلاو نيتئامو نينسو
 اهب جوزتو ءريبكلا يبتكلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا ىلع معلا بلطو
 ةكمب ةيكلاملا يتفم ةنبا نم هل ةقوزرملا . دمحم لضافلا ملاعلا هنبا ةنبا ىلع

 دم هامسو مجرتملاب هل تءاجو .يقوزرملا دمحا ديسلا ىلاعت هللاب فراعلا

 ةكمب هتدالو تناكو ءروكذملا هدجك ريصي هناب الؤافت يقوزرملاب هبقلو

 بلط يف دهتجاو ؛نوتملا نم اضعب ظفحو اهب أشنو فلاو ''ةنس ةفرشملا

 عربو هقفت هبو «لاك حلاص خيشلا ةكم يتفم مزالف .هقفلا امس ال : معلا

 ءاطش يركب ديسلا نع اهريغو نايبلاو يفاعملو قطنملاو وحنلا ذخأو

 دبع خيشلا ليلجلا انخيش ىلعو .يدنهلا هللا دبع ظفاح خيشلا ىلع أرقو

 .لصالاب ضايب (1)



 ةكم مدق املو «ةماع ةزاجا هزاجاو . يكملا مْ يدايا هلالا يدنهلا قحلا

 رئاسب هزاجاف هزاجتسا :!''يوليربلا ناخ اضر دمحا ةمالعلا انخيش
 ءاضقلا ةباين يلوو «مارحلا دجسملاب سيردتلل سلجو «هتافلّؤمو هتايورم

 دحا وه نالاو ؛تاريزعتلا ةمكحمب اوضع راصو ؛ةيعرشلا ةمكحلاب
 ."!فراعملا ةرئاد سلجم ءاضعا

 ها6١٠غ5 - .. ىاسحالا ليلخ نب دمح - م

 ديسلا همجرت :جوخ خيشلا لاق . يكملا يئاسحالا ليلخ نب دمت يضاقلا

 :ليلخلا ةفيلخ .ضورعلا ملع يف بيدا :هلوقب ةناحيرلا ليذ يف يحلا

 رثكف فئاطلا ءاضق ىلو دق ناكو :ليلعلا ءافش نع يفاكلا هيف هريرحتو

 هل تفقو دقو .حداصلاو يداشلا هفصو يف ننفتو : حداملاو يرطملا هيف

 ام هنم ٌتبثاف .هداقتنا مايألا فيز ىلع حصو هّداقتا ربب رعش ىلع

 :هلوق نمف ايجن سفنلا ليلعتل ذختيو ٠ ًاينج ًارهز فطنقب
 ْمالثلا تيت جعُدلا ٌةنويع هّثدهاش ردبلاك نداشو

 ْمالسلا كيلع جنغلاب َلاقف هل ًاّبح ملتلاب ُتأدب

 نيدلا جات يضاقلا نيبو هنيب تالسارمو تابطاخم ىحلا هل ركذو

 لاقف هتصالخ يف روكذملا يبحلا هل مجرتو تلق .ىهتنا اهرظناف يكلامل
 ."'ىهتنا فلاو نيعبراو عبرا ةنس هتافو تناكو :لاقو رعاشلا بيدالا

 .دنهلاب ةنيدم يليرب ىلا ةبسن (1)

 ىربكلا ةمكحملل اسيئر نيع دقف يدوعسلا دهعلا يف اماو .نيسح فيرشلا دهع يف 0

 ةاضقلا سيئرل اليكوو ءاضقلا ةسائر ةئيب اوضعو ءيراشتسالا يلهالا سلجملل اسيئرو

 .1ة./*“ رثالا ةصالخو ١ا0/غع ةناحيرلا ةحفن (9)



 ها .م - .. يرهزأ دمحع - ع4

 نبا ءدلوملا يكملا يعفاشلا ءوباكنملا .لصالا يواجلا يرهزأ دمع

 ةكمب دلو .نينقتملا ءاهقفلاو نيعرابلا ءالعلا نم ناك .يدلاخلا ليعمس

 نع ذخاو ءدجلا دعاس نع رمشسو «مولعلاب لغتشاو اهب أشنو .ةفرشمل

 ديسلا ىلع أرق «نيدلا مولع يف نيعرابلا نيكمتلا يوذ لضافالا ءالعل

 ًارقو «بستنا هيلاو جرخت هبو «نونف ةلمج يف بتك ةدع يوارحنلا دمح

 عماجلاب أرقو رصم ىلا لحترا مث |اهريغو ينيبهرلا ىلع خيشلا ىلع
 ,«سردو ةكم ىلا عجر مث ؛ مهمولعبو مه عفتناو خياشم ةدع ىلع رهزال

 ةبظاوملا عم ةدافالاو ملعتلاب الغتشم لاز امو «سانلا عفن ىلع لبقاو

 نينثا ةنس يف «نيملاعلا بر ةكمب هافوتو نيقيلا هاتا ىتح .ةدابعلا ىلع

 ملاسو ليعامسا :نينبإ بقعو ةالعملب نفدو .فلاو ةئاثلثو ثالث وا

 .دادرم ناوضر خيشلا يديس يندافا (ىك ةواجلا يخيش

 ها58١٠ - .. يدابارتسالا ىلع نبدمحم - عه.

 ةثالثلا لاجرلا بتك بحاص يدابارتسالا ميهاربا نب ىلع نب دم
 :اهنم «ةريثك تافلّوم هل ءاريبك املع ناك .ةمركملا ةكم ليزن .ةروهشملا

 يذ نم نولخ ةرشع ثالثل ةكمب ينوت .ةديفم لئاسرو «ماكحألا تايآ حرش

 ركذو «لئاخلا رهز نم ىهتنا فلاو نيتسو ناك ه38١٠ ةنس ةححلا

 .""اعئاذ عياش ماتلا لضفلاب هتيصو لاقو رثالا ةصالخ بحاص هلثم

 هاا - .. يىدسالا دمح - 0١

 أرقو ءاشن اببو ةكمب دلو .يكملا يعفاشلا يدسألا دم نب دمحا نب دمج

 .ع3/6 ةصالخلا ١(



 يف يربطلا دمع مامالا لاقو هدلاو ةمجرت تمدقت دقو .«تاحفنلا

 ىلاعت هللا ةمحر ىلا يفوت ه0١١1 ةنس نم نابعُس رشع ثلاث ينو :هخيرات

 يف ةماهف ةدمع .يكملا يعفاشلا يدسألا دمحانب دم خيشلا انالوم

 لب ءمانالا نم ريثك همولعب عفتنا . مولعلا رئاس يف عراب «موهفملاو قوطنملا

 . ىهتنا «يواسملا لا ةداسلا ةربقمب ةكيشلاب ربقو «ماعلاو صاخلا هعفن مع

 . ةالعملاب

 يراصنالا دمحه - عم؟

 : يكملا يفنحلا يراصنالا . يضاقلا دم نب دمع نيدلا لامجج ىلع وبأ

 ليصحتب لغتشاو ءهدوجو مظعلا نآرقلا ظفحو ءأشن اهبو ةكمب دلو

 ينغريم نيما ديسلا ةمالعلا مهنم .خياشملا نم ةدع ىلع أرقف :مولعلا

 , يكملا بابحلا حلاص نب ىيحي خيشلاو «هيلع هبلط رثكأو ءهركذ راملا

 سي ردتلاب هوزاجأو : موهفملاو اهنم قوطنملا يف اماما راص ىتح اهيف عربف

 فنصق فينصتلا يف عرش مث .سيفن ىنعم لك ررقي راصو ءهل ىدصتف

 ىلع ةيشاح اهنم «ةديفملا ةنسحلا فيلآتلا فلاو :ةديدعلا فيناصتلا

 لوق قالطا دنع ةدارملا ةربتعملا يشاوحلا ىدحإ يهو ءراتخلا ردلا

 ال عبتتلاب كلذ تملع اك (نيشحلا ضعب لاق) نيدباع نبا .ةمالعلا

 كسنملا ىلع حرشو ءراتخلا در نم يتخسن شماه يف هيلع تهبنو . كلانه

 ءهل طسوألا كسنملا ىلع حرشو رينملا ءوضلا هامس هللا همحر الملل ريغصلا

 لاقم در ةلاسر اهنم ةسيفن لئاسر هلو «قئاقدلا زنك ىلع حرشو اضيأ

 لهأ نم وهو ءديدسلا رظنلاب لادبتسالا ةلأسم قيقحت يف دينعلا لهاجلا
 .ديع يضاقلا خا نبا وهو رشع يناثلا نرقلا
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 زاب دمح - عم“

 ا"'ةنس يف ةمركملا ةكمب دلو .ىكملا ىعفاشلا ءزاب هللا دبع نب دمع

 :مارحلا دلبلا خياشم ىلع أرقف ملعلاب لغتشاو ءاهب أشنو فلاو نينئامو
 هلوصاو هقفلاو وحنلا يف هيلع أرقف «ىماشلا رمع ديسلا ةدمعلا مزالو

 بجنف رثكا بدالا ملع ىلإ هليمو .كلذ ريغو ديحوتلاو نايبلاو يفاعملاو
 - :نينيبلا نيذه اسمخم هلوق :همظن نمف نسحلا رعشلا مظنو هيف
 م هبيبح بحمو ةعست مل هنوفج عمّدل وا ُهَعري م افجلا ىوس بلقل نم

 هيلإ الإ داؤفلا ل يي ال ةهْعد :يداٌوف اي تلق امك

 نكامألا لكب نماك هّبَح نكاس بلقلا يفوهو هولسا فيك

 نكارب تسل هيف مال ْنلو

 هيلع بيقرلا نيع ينتدسح ْنكلو نامزلا نم يظح وه

 :اسمخم هلوقو

 ىدُخلا سبتقتملعلا فيلح فلاحو ىّدرلا نموجنت لهجلا َنيرَق بنجت
 اددؤس ّرهدلا كل ىقبت نأ تش نإو

 ارّدصت رودصلا بابرال افاضم ادغ نمف رودصلا بابراب كيلع
 ٍصلاق ريغ مهلظ ىسأ لضفلاولوأ صئاصخ نم مهل ًاقحسانلا مه

 صناق يأ مهراثآ افتقال ْنكف

 اًرقحتو كالع نم ًاردق طحنتف صقان ةبحصب ىضرت نا كاياو
 :كلذك اسمخم هلوقو

 لانت ول ايرثلا رغثلاكو ٌلالملا هتهبجك نم يحورب

 لاح ناهلولل بيطت فيكو

 .لصالاب ضايب )١(



 احابص ًاضور ينأ يجن زك لاخ نيتفشلاو دخلا نيبو

 يرمجب ًاقرتحم ترص الاو يرش قوت :ٌرانلجلا حاصف
 يرهق رمألا لاثتما ىار نيحو

 احاقالا ينجي ما َدرولا ينجيأ يردي سيلو ضايرلا يف ربحت
 :اضيا اسمخم هلوقو

 زع هلالاب اسق ىلحتي الملا يف ءاش ابو ّللجتي يرظانل الاله اي

 الجو
 رذعتي اننيب رهدلاو كب ىلتا نا دييرا موي لك

 يناث كفالخ ىوحلا تحنم ام يناشثو شاو كيلا ىب ىشو نا

 ناب َنصُع اي َكارأ يدصق نإ
 ردقم عاتجالاف ينملت ال :ناسلب يل لوقت يلايللاو
 :ًازجعمو ًاردصم هلوقو

 نحلاب نيِبلا اهامر ينم ءافيه اهبّلغي عمدلاو ينعدوت تلام

 نصلاب حبصلا مسن ليم اك يتقناعم يغبت اهتماقب تلام
 نمتأو دولا عراف هللا كتعّدو ةيكاب يهو ْتلاقو ترمتسا مث

 نكت مل كايإ يتفرعم تيل اي ًةلئاق نيبلل اعزج تعجرتساو
 :اسمخم هلوقو

 هثرمن الك ًاقوش ٌدادزي 2 هتغَّرف ىوحلا يف بلق هلل
 ةتفلأ مانألا نود ًادرفم اي ش1

 ةئقذدق امنارجملا َنِم يفْكَي ُهتقو اذهف يل كلصوب ْممْنَأ
 ينكر تغ بلقلا ينم تذخاو ينترساوىوه لا يف يعمد تقلطا

 ينثإو ٍلاصولاب لخبت يلعو

 هتقفنا يذلاب ًالاصو ّئطعأ يىنتيلوكاوه يفورمع تقفنا

 هدرو َكِرغْشب ام الإ ٌرمخلاو هدْرَو كّدخب ام الإ ضورلا ام

 ا/ 1١



 يفق م - 3 3 -
 هدعت كانث نم الإ درولاو

 "تقف يريصت هيلع نكل ههجو نساحلا عمج يذلا تنا

 اها.الال - ١٠.٠.5 ريشقاب دمحع - عه:

 :[لاق نا ىلا] ةفالسلا يف ام ضعبب يومحلا ىفطصم

 ةنس هدلومو فلالا دعب نيعبسو عبس اها١١الا/ ةنس ةكمب يفوت

 هتصالخ يف اضيا روكذملا ''ىحلا همجرتو ىهتنا فلاو تس ه5

 رداون مهرثكاو ءزاجحلا ءابدا فطلا نم رعاشلا « بيدألا لضافلا :هلوقب
 ةفالسلا نع ينايس ام ضعب هل ركذو .ةروكذملا ةافولا ركذو ءافحتو

 هل رعاشو عراب بيدا :لاقف هتفالس يف "'ءوصعم نبا هل مجرتو « ىهتنا

 ءداجف همظن باحس !''ءزرأو ءداجاف مظن ءعراشم بدالا لهانم يف
 لك .«تمستباو هنساحم روغث ترتفاو تمسو .«ضيرقلا يف هتبتر تلعف

 مالكلا حماوج هل للذت ةحيرق نع لب ,ءضورعو وحن فلكت ريغ نع كلذ

 :ًاحدام لاق .عمتسملاو رظانلا ةهزنو عنتمملا لهسلا همظن ءاجف ضورتو

 نسحم نب ديز فيرشلا ةنبا جوزت نيح نسح نب هللا دبع نب دومح ديسلا
 :فلأو نيتسو عبس ةنس اهأةكم ريمأ

 بدألا لفحم يف ىف بطخي ابدتنم دوعسلا دعس ماق دق

 بطخلا قشاقش انيلع يله احرم انمملاب هيفطع زهب

 .هتافو ركذي مل )1١(

 .عتو/#“ ةصالخلا (؟)

 .؟١م ةفالسلا (©)

 .ثيغلا راهنا كلذ عبتيو هتوص دتشا دعرلا :مزرا ((

 ةنس هتافو ىلا اهيف رمتساو ه١4١٠١ ةنس ةكم ةراما ىلوت نسحم نب ديز فيرشلا (6)
 .اه ٠١ ضلا/



 :[لاق نا ىلا]

 بقحلا فلاوس يف توطنادق ةمركم لك هللا ةهَنروأ

 مارحالا نم رثكي ناكو ا"! بلطملا دبع نب دمحا فيرشلا يف هلوقو

 :هتيالو مايا ِق ءامدلا هكفس عم ةرمعلاب

 !كسمأ قلخلا امد نعو ءاَهَعد ة رمعلاب مرحتو امدلا لحتست

 !كّسنتم لتاقل فأ كنم ًارمأ بجعأ هللاو انيأر ام

 :ءاش ام ةيروتلا يف داجأ دقو :«لاجلا عيدب تاّيز يف لاقو

 يرهمسلاك «نداشلاك ءردبلاك ىنثناو انر ءاتايز هيدفأ

 يرتشملاو نازيملاب بعلي ىّجّدلا ردب رصبي ام نسحأ

 :اضيأ هرعش نم

 َهرَحَس نيعا يلاتقل تردابت دقو حالما بح نم صلختلا فيك

 هرفكلا يف نامع ينب فويس وزغت اك نيقشاعلا يف اهظحاول اوزغت

 ها١٠٠ال. - ٠١١6 يراخبلا يلع دمخ - ه6

 فاقلا رسكب يبرقلاب ريهشلا يفنحلا يراخبلا ف دمحم نب يلع دمي

 دحأ ءارحلا دجسماب ءارقالا ةاتمأ نعش ا ناك هدلاو نوكل

 دعب ةرشع سم ةنس دودح ٍِق ىلاعت هللا همر دلو . نيلماعلا ءاملعلا

 صتخاو .يمكحلا دمحأ خيشلا ىلع هدوج مث نآرقلا ظفحف .ةكمب فلألا

 ةممتملا ةثالثلاو عبّسلا هيلع عمججو :«ةيبطاشلا هيلع أرق ىتح همزالو هب

 ..ه0١1» ةنس ةكم ةراما ىلوت يناثلا يمن لأ نسح نب بلطملا دبع نب دمحا فيرشلا )010(

 .ها١١.وه ةنس لتق نا ىلا اهيف ىقبو



 هخيش نم دهشو هل زاجأو ؛تاءارقلا بتك ةءارق يف همزالو ءةرشعلل

 هنيب تناكو .ةعامج ىلع نونف يف أرقو .تام ىتح هب عفتناو «تامارك

 ال ,ةمات ةقادصو :ةديكأ ةبحم ةملس يلا نب مهاربا ةمالعلا خيشلا نيبو

 :هريغو ناهدلا مهاربا خيشلا ىلع ةءارقلا يف هعم لغتشاو «هقرافي

 ,يكملا مث .يمورلا خورف يكم خيشلا مهنم ةعاجج نع هقفلا ذخأو

 بناج ىلع ففعتلاو رقفلا نم ناكو ءروكذملا ناهدلا مهاربا خيشلاو

 ةماهش نم هيلع وه ام عم «ةباتكلاب بسكتي ةلقلا ببسب ناكف « مظع

 :مارحلا دجسملاب سيردتلاو ءارقالل سلجي ناكو «نيدلا لاكو سفنلا
 .بارغألاو يلاهألا نم اهريغو تاءارقلا يف نوريثك ةعاج هب عفتناو
 ىناث يف فلألا دعب نيسلا ميدقتب نيعبس ه١. ةنس هتافو تناكو

 مث مهاربإ هنبإ فلخو هللا همحر ةالعملاب نفدو لوألا عيبر رهش رشع

 .يميجع نسح خيشلل اياوزلا ايابخ نم ىهتنا بقع ريغ نع تام

 ها5١٠و8 - ٠١8 ىشخبلا دمح - 7

 ليزن ؛يعفاشلا يبلحلا ينولافكبلا يشخبلا دمحا نب دم نب دمخ

 لاعأ نم ةيرق يهو ةدحوملا حتفب نولافكبب دلو «نيفيرشلا نيمرحلا

 ارق ابو ءفلاو نيثالثو نامث ه١٠* ةنس لوألا عيبر رهش يف بلح
 يف أرقو ءمعنو شيع دغرأ يف هدلاو رجح يف أشنو ميظعلا نآرقلا

 ذخأو :ماشلا قشمد ىلا لحر مث ء يضرعلا افولا نسحلا يبا ىلع هتيادب

 دمخ هرصع ملاع نع اهب ذخاو بلح نطوت «مالعالا اهئالع نم اهب نمع
 :فيلاتلا نم هلو .هرشنو معلا ثب ىلع ةدم اهب ماقأو « يبكاوكلا

 نتعي مل وهو كلذ ريغو ءةدربلا ىلع فيطل حرشو ةيفاكلا مظن « ةيفاشلا
 ةنس مموم يف ةكم مدقو «هراهتشا مدعل ًادحا هيلع علطي ملف «هراهظاب

 ءاثالثلا ةليل يف يفوت نأ ىلإ اهب ماقأو «فلأو نيعستو تس اه 17

 ىلصو فلالا دعب نيعستو نام ه 1٠١98 ةنس يناثلا عيبر نم سماخلا
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 ةكم ىلع يلوتملا ناكو :يلخنلا دمحا خيشلا مارحلا دجسملاب امامإ هيلع

 هنود نم رضحو هيلع ىلصو ءاضيا لزنف ''اديز نب دمحا ريمالا ذئموي

 بحاص حدم دقو .ءجوخ خيشلل لئاخلا رهز نم ىهتنا ةالعملاب نفدو
 تقو «ةنانط ةديصقب دعس فيرشلا هاخاو روكذملا دمحا فيرشلا ةمحرتلا
 ءروكذملا .هباتك يف جوخ خيشلا اهركذ ,ةينيطنطسقلاب مهلك اوناك نا

 ننفملا ثدحلا يعذوللا ريهشلا ملاعلا هلوقل يميجع نسح خيشلا هل مجرتو
 ءةكم ىلا هدالوا ةيقبو هلهاب لحر مث [لاق نأ ىلا] ءدحوألا عرابلا

 .مارحلا دجسملاب سردو اهب رواجو

 اها 25 0- ١07 ىلويسب دمخ - عهال

 دلو .ريهاشملا ةكم ءالع دحا .يىكملا يعفاشلا دمخ نب ٍينويسب دم

 نآرقلا ظفحو « اهب أشنو ءفلاو نيتئامو نيسمحو ثالث ةنس ةفرشملا ةكم

 ةعامج ىلع لغتشاو ءدجلا دعاس نع رمشو ءمعلا بلط يف دجو .ديجملا

 هذخا رثكاو . اهئالع خيش ءنالحد دمحا ديسلا ىلع هقفتو ءاهخويش نم
 هيلع أرقو اهلك هسورد يف رضحي ناكو ةريبك ةمزالم همزال هناف ءهنع

 سيردتلاب هل نذاو «مولعلا يف جرخت هبو .ىتش مولع يف بتك ةدع

 سيفن ريرقت هل ناكو .ءريثك قلخ هب عفتناو .مارحلا دجسملاب هل ردصتف
 روكذملا ديسلا ةذمالت نم ىلوألا ةقبطلا نم وهو وحنلا ملع يف ًارهام ناكو
 هللا همحر هيلع ةالعملاب نفدو . فلاو ةئافلثو نينثا ةنس ةكمب هتافو تناكو

 ةمامإ ةمزالم مجرتملل تناكو نيساي خيشلا لضافلا ملاعلا نيئبا فلخو

 هنبال تلقتنا يفوت املو روكذملا نيساي خيشلا هنبال اذكو يعفاشلا ماقمب

 ىلا ه١٠8١٠ ةنس ديز نب دعس هيخا عم ةكارش ةكم ةراما ىلوت ديز نب دمحا فيرثشلا )00(

 ةيمورلا دالبلا ىلا اهنمو برح ةليبق رايد ىلا اهنم نانثالا جرخ مث ه48١٠1 ةنس

 .اعجري مو
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 أرقي فيرشلا ناكو نوع فيرشلا ةكم ريمأ دنع ابرقم ناكو رخآلا
 .لاجرلا ةاهد نم ناكو ةرامالا لبق مولعلا ِق هيلع

 اها1١؟م890- .. ةراشب ديعس دمح - ع6

 دمحا نب ةكربلا مراكملا وبأ «ةراشب نيدلا سمس ديعس دمحخ خيشلا

 يلأ لبجب هرادبو ء«مارحلا دجسملاب سردملا يفنحلا . يملا يديلخلا

 مع يف ًارهام ءًايقت ًادهاز ارسفم اثدحم اققدم اققحم ًامامإ ناك .سيبق

 ةمالعلا مهنم ءمهيديا ىلع خويشلا نم ةعامج نع مولعلا ذخأ فرحلا

 ينغريم نيساي ديسلاو « يفنحلا يكملا يضاق معنملا دبع خيشلا عرولا

 يديس خويش ةلمج نم وهو « |هريغو روشاع ةزمح خيشلاو « يفنحلا يكملا

 « ىنسحلا هللا ءامسا ىلع حرش فيلآتلا نم هلو «مهنع ىقلت نيذلا دلاولا

 ةديج شماوهو ةكم لئاضف يف خيراتو مظن دلوم هلو وحنلا يف ةلاسرو

 ه8١١ ةنس فئاطلاب يفوت .ةفيطل دئارفو ةفيرش دئاوفو ءايحإلا ىلع

 نودوجوملا ةراشب تيبو ةيرذ بقعي مو فلأو نيتئامو نيناكو نينثا

 «نميلاب ةدلب ىلإ ةبسن ريغصتلاب يديلخلاو هيخأ لسن نم مه ةكمب نآلا

 يميجع نسح خيشلا لسن نم يميجع نسح خيشلا انيحاص يندافأ اك
 .ريهشلا

 ىنانب دمج - 8

 مظانلا «ةكمب ةيكلاملا يتفم « يكملا يكلاملا يبرع دم نب يفانب دمع

 ىلع حرش اهنم ةديفم اهباب يف ةديرف ةديدع فيلآت هل «بيدألا رثانلا

 نتم ىلع حرشو دلاولا يديس هذيملت كلذب ينربخأ اك هنه قلعيو هعلاطي
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 ."'هماوجلا عمج ىلع ةيشاحو دعسلا رصتخم ىلع ةيشاحو يلامالا ءدب

 ها0١١٠ - .. ىنوبلا دمح -

 . يكملا ينوبلا دمح|نب دمحم نب دمحا نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمع

 نطقف ءادج ريقف وهو برغلا نم هدج مدق :هلوقب يومحلا هل مجرتو

 .ةكم بحاص '"'يغ يبا نب تاكرب فيرشلا ةمدخب هنبا يقرتف «زاجحلاب
 ارهام ايكذ مجرتملا ناك « سنوت لابعا نم برغملاب (ةنوب) ل ةبسن :قوبلا
 يف هنارقأ سفانو «برعلا راعشأ ظفحو اهب أشنو ةكمب دلو «ارعاش ابتاك

 دعب نيسلا ميدقتب ةرشع عبس ه١ ةنس ةكمب يفوت ىتح «بدألا مولع
 .ةالعملاب نفدو فلالا

 يريب دمج - 5

 .ةكم ءالع خياشم رباكا دحا .ملاعلا يكملا يفنحلا يريب دمحا نب دمج

 ةمالعلل ًارصاعم نأشلا يوذ رشع يداحلا نرقلا لها ءالضف نم ناك

 نب هللا راج نب يلع ةمالعلا مالسالا خيش ىلع أرق «يدشرملا نمحرلا دبع
 مولعلا يف عربف اهريغو يلع ةمالعلا دلاو لامجلا نب ركب يأ خيشلاو ةريهظ
 عفنلا هب لصحو ء.مارحلا دجسملاب سيردتلل ردصتو ةيلقنلاو ةيلقعلا

 هاربا خيشلا يتفملا ةمالعلا هيخا نبإ مهنم نوريثك هنع ذخأو :ماتلا

 نبا يلع ةمالعلاو ءريشقاب ديعس نب هللا دبع خيشلا ةيبرعلا مامإو :يريب
 ةكمب يفوت ءمهفلا نسح ءايكذ ناكو : مهريغو يكملا يراصنالا لامجلا

 .ةافو ىلع هل فقا مو ةمركملا

 .هتافو ركذي مل )١(

 ةنس يفوت نا ىلا اب رمتساو ه١٠١م ةنس ةكم ةراما ىلوت تاكرب فيرشلا (؟)

 .اها١٠ذ:
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 هاا - .. نيدلا جات دمج -

 بيطخلا مامالا ؛ يكملا يكلاملا ؛نيدلا جات يضاقلا نبا دمج يضاقلا
 نم بجر نماث يفو :هخيرات يف يربطلا دمج مامالا لاق .مارحلا هللا دلبب
 يضاقلا نب دم يضاقلا يفوت فلاو ةئامو نيثالثو عبس اه80١1١ ةنس

 ىوتفلا دلقت ربانملا ةرسأ ةاقرو ءرباكألا ةمئأ ةلالس . يكلاملا نيدلا جات

 باهولا دبع يضاقلا هنبإ ىوتفلا هدعب دلقتو ءاجن اهئامس يف علطف
 ءاضق تيب مهتيبو (عيماجملا جات) باتك هدلاول عمج دق يذلا وهو .ىهتنا

 .اننامز يف السن مهل نا عمسا ملو .لضفو ةباطخو ةماماو ءاتفاو

 ها... - ةمبع نيفراعلا جات لدمج - عع

 دمحأ نب يجاوعلا دم نب دم نب دمحا نب نيفراعلا حاتب بقلملا دمع

 يلع نب دمخ نب يلع نبهللا دبع نب فسوي نبممهاربا نب ركب يلا نبا

 نب هللا دبع هللاب فراعلا خيشلا نبا نيسح نب نسح نبا ارهزلا بحاص

 دلوملا يكملا «لصألا ينميلا يشيرعلا يدسألا .عالبلاب ريهشلا ىلع

 ثلاث تبسلا موي حبص ةكمب هدلوم حالصو مع تيب نم وهو ءأشنملاو

 ةكمب ارقو أشنف ةئاعستو نينامثو عبرا ه585 ةنس لوالا عيبر رهش

 ءرفاو بيصنب مولعلا نم ذخأو ءوحنلا ف برعأو عربو هقفلاب لغتشاو

 خيشلاو «يرصبلا محرلا دبع نب رمع ديسلاك ءرباكألا ةألا مزالو

 :هخويش ةماع هزاجأو .مهريغو . يماصعلا كلملا دبع خيشلاو يكملا دلاخ

 : يسابعلا هللا دبعو « يماصعلا يلع خيشلاو ءدمحأ هدلو معلا هنع ذخأو

 يف يناكلا حرش) :اهنم ةديفم ةديدع تافلؤم فلاو .مهريغ نوريثكو

 يفوت .ةيمورجألا حرشو (جاهنملا راصتخا)و (يفاوقلاو ضورعلا يملع

 ,ىواسملا تيب ةيوازب ةكيبشلاب نفدو فلاو نيتس ه7١٠١. ةنس ةكمب

 دحأ رماع نب دسأ ىلا ةبسن ةلمهملا رسكو ةزمهلا حتفب يدسالاو

 نوروهشم «نميلا يف نوقرفتم نوريثك نويدسالاو «نييرماعلا ءاهقفلا

 قيلت



 اهيحاونو مجرتملا اهيلا بوسنملا شيرع يبا يفو ءحالصو ملع تيب مهو

 يدسألا يلع نبهللا دبع دم وبا هللاب فراعلا خيشلا مهنمو ريثك مهنم

 ام ىلع ةنس نينامو ةئام رمع هنأل ءرمعملاب بقلي ناكو .عالبلاب فورعملا

 .جئاتنلا يف يومحلا نع القن جوخل لئاخلا رهز نم .ىهتنا ليق

 ها١؟١٠١ 9 - ..0 ىيسنوتلا ىلع نب دمح - 5

 دجو أشن ابو ةكمب دلو , يكملا يفنحلا يسنوتلا يلع نب دمحم ديسلا
 هيلإ ناكو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا يف ننفتو عربف ءملعلا بلط يف دهتجاو
 نب نمح رلا دبع ةمالعلا نع ذخا.راضحتسالا ةوقو ءاكذلاو قذحلا يف ىهتنملا

 ةكم يتفمو ؛ يكملا يفنحلا لامج فراع خيشلاو يكملا يفنحلا ينتفلا نسح

 فقولا يف ةلاسر ىلع هل تفقو مهريغو يقيدصلا ىلع خيشلا ةمركملا

 لبنس رهاط ةمالعلا هيرصع لئسو ءاهنع باجأف ةيضق نع ةرم لئسو
 هضرتعا هيلع فقو الف .ءهباوج فلاخي اباوج اهيلع بتكف كلذك اهنع

 هآر نيحف هيلع بتكو هشقانو رهاط خيشلا هأرقف الوطم اباوج بتكو
 خيشلا نا عم هيلع ًاريخأ مالكلا طحناو ةريثك تاباتك هيلع بتك ديسلا

 تالضعملا لح لك يف هيف هيلإ عجري هقفلا يف هرصع يف ريهش رهاط
 مجرتملا يفوت .لاكلا تافصب درفتملا هللا ناحبس نكلو «لاحلا عئاقوو

 نآلا نيدوجوملا يسنوتلا تيب دج وهو فلاو نيتئامو ةرشع عضب يف ةكب

 .دلاولا يديس كلذب يندافا ا ةيجرطعلا ةكمب

 ها؟١مو - .. هللا داج دمحم - عدم

 رصمب مولعلا أرق « يفنحلا ىكملا مث ءيرصملا هللا داج دمحا نب دمحخ

 فلاو نينئامو نيسمحو فين 5 اهمدقف ةفرشملا ةكمب ةرواجملاو مظعملا

 فيطل ًارعاش تاظوفحلا عساو ناكو «مارحلا دجسملاب سردي ثكمو
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 هبحاص يملا يفنحلا ةّنَقلا هاربا خيشلا نيبو هنيب تناكو عبطلا
 «دلاولا يديس اهنم ضعبب يفربخا دق تاحراطم ماودلا ىلع هل مزالملاو

 تابترم نوع نب دمخ فيرشلا انديس ةكم ريمأ هل بترو ءنآلا ينرضحت م

 يف ةفرشملا ةكمب يفوت .مهتفرح يف نيفوطملا عم هكرشاو ةيارج بح نم
 دمحأ هنبإ فلخو ةالعملاب نفدو .فلاو نيتئامو نينامثو عست ةنس لاوش

 .ةفاوطلا مهتفرح دمحو نسح هينبأ نع يفوت دق وهو

 يماجلا دمع - ع5

 ةكمب دلو .لضافلا ملاعلا يكملا يماجلا فيطللا دبع خيشلا نب دمح
 ةكم خئاشم نم هريغو هدلاو دي ىلع أرقو ءابب أشنو فلألا لبق ةفرشملا
 مدق بدألا يف هلو لثامالا نايعالا نم دعي راصو عرب ىتح ؛لضافألا

 .رشع يداحلا نرقلا لوا ينوتو قئاف رثنو قئار مظن وذ .خسار

 ها١؟١9 - .. لقربجلا رون دمحع - ؛5ا/

 ةكم مدق مث ؛هدلبب دلو هيقفلا ماعلا « يكملا يفنح لا يربجلا رون دمحخ

 هيلع أرقو نالحد دمحا ديسلا مزالو لامج خيشلا مالسالا خيشو ريبكلا

 ه١9١١1 ةنس ةكمب يفوتو مارحلا دجسملا ف سردو بجن ىتح لوقعملا يف

 هترُمم مهل نيبيو ماعلا بلط ىلع راغصلا ثحي ناكو ةدافتسالاو ةدافالا ِق

 . هريغ دنع وا هدنع روضحلا ىلع مهم زلي قح هعفانمو

 هام. ؟ - ا .06 يج نب دمع - 14

 يعذوللا ليلجلا ققحملا ةمالعلا « يفنحلا يكملا ءيج "6 ١ نب دمج

 .لصالاب ضايب (1)

 قدام



 دلو « ًابيرأ ابيدأ اهيقف انقتم احلاص املع ناك .يعملالا ققدملا مامهلا ربحلا

 «لبنس رهاط خيشلا ةمالعلاك اهخويش نم ةعامج ىلع لغتشاو ةكمب
 كلملا دبع خيشلا ريبكلا ةمالعلاو . يميجع ظيفحلا دبع خيشلا ةمالعلاو

 ءنأشلاو ةمظعلا يوذ ءالعلاو نامزلا ءالضف نم راص ىتح ؛ يعلقلا

 يدج هيدي ىلع جرختن نممو مانألا همولعب عفتناو «مارحلا دجسملاب سردو

 ,فلاو نيتئامو نيسمحو فين يف ةكمب يفوت .دادرم هللا دبع خيشلا

 .ةفيطل راعشا هل تناكو ةكمب لسن نآلا هل دجويو

 ها١ال. - .. بابحلا دمج - عدو

 ةكمب دلو .ءاهقفلا خيش . يفنحلا «بابحلا حلاص دمحم نب دمع خيشلا

 .اهئالضف نم دعي راصف اهئالع ىلع مولعلا ىقلتو اهب أشنو .ةمركملا
 ليللا فارطأ يف نآرقلا ولتي ناكو ءرثكأ تاءارقلا لعب هترهش تناكو

 يناثلا ةليل ةفرشملا ةكمب يفوت ءرايخالا رايخ نم وهف ةلمجلابو ءراهنلاو

 نفدو فلاو ةئامو نيعبس ه7١١1. ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو

 هيخا ةمجرت تامحرلا ليزنت يف اك ءيبارعلا رمع خيشلا ربق يف ةالعملاب

 . ىيحي ةمالعلا

 ها١؟١8- 5١1؟١* ىشبحلا دمج - ع٠

 . يكملا يعفاشلا يشبحلا خيش نب هللا دبع نب نيسح نب دمحم ديسلا

 خيشلا فراعلا نع مولعلا ذخا ءليلحلا ةمالعلا ماعلا .ةمركملا ةكم ىتفم

 نب نمحرلا دبع ديسلا ةمالعلا نعو ؛يكملا لوسرلا [بر] دبع رمع
 ديسلا ىنبا هللا دبع ديسلا هيخاو رهاط ديسلا نعو .لدهالا ناملس

 دمحخ خيشلا كرداو « مهريغ نعو مهنع يورو .هوزاجأو ء رهاط نب نسح

 نيتئامو ةرشع ثالث ه١؟١* ةنس نم ةرخآلا ىداجج نم رشع يناث

 داو



 ةكم ةيعفاشلا ءاتفإ دلق «( ةديدع رخافمو ةديمح لئاهش اذ ناكو ء. فلاو

 ىلا هدعب ثكمو ءاه ١١؟ا/٠. ةنس ِق ىطايمدلا دمها ةمالعلا توم دعب

 ءاتفإ دلقتو .يولعاب لآ تاداسلا ةطوحب ةالعملب نفدو ه١1؟١8 ةنس

 :اهو « نيملاع نينبأ ةكمب فلخو «نالحد دمحأا ديسلا هدلعب ةيعفاشلا

 .تعبط دق .(ةالصلا تابجاوو ديحوتلا نم :هالومل دبعلا ىلع بجي ام

 ها65١٠ - .. ىشبحلا يلازغلا دمع - ءال١

 دمخ نب دمحأ نب ىلع نب ركب يلأ نب يولع نب دمحم نب رمع نب دم
 ةكم ليزن مدقملا هيقفلا مظعالا ذاتسالا نبا ىلع نب نسح نب هللا دسأ

 ناآرقلا ظفحو ميرتب دلو .هفلسك يثبحلابو يلازغلاب هترهشو .ةفرشملا

 نمح رلا دبع يضاقلاو سورديع خيشلا نب هللا دبع خيشلا بحصو .هريغو

 دمخ نب دمحأ ديسلاو :ليقع نب نمحر لا دبع ديسلاو .نيدلا باهش نبا
 دم خيشلا مهنم ةعاجب هقفتو .مهريغو ملاس نب هللا دبع ديسلاو . يشبحلا

 ليق مث نمو .يلازغلا بتكب ىنتعاو . ةعاطلا مزلو .لضفاب ليعامسا نبا
 ذخاو ؛نيفراعلا نم ةعامج اهب بحصو نيمرحلا ىلا لحر مث ؛يلازغلا هل

 مث ؛نالع نب دمحا خيشلاو يرصبلا محرلا دبع نب رمع ديسلا نع
 تناكو :يوانشلا دمحا خيشلاو . دعسا ديسلاو .هللا ةغبص ديسلا بحص

 نيسمحو نينثا ه8١٠“* ةنس رفص نم رشع نماث ءاعبرالا موي هتافو

 لوقا ''ارثالا ةصالخ نم .ىهتنا ةالعملاب نفدو نيعبسلا زواج دقو فلاو

 . ظفللاب يورلا عرشملا يف ام وه ةصالخلا بحاص هركذ امو

 8١/4. رثالا ةصالخ (1)
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 هاو - 58١غ هللا بسح دمحخ - عال؟

 ةكمب دلو .ريهشلا مامالا « يكملا يعفاشلا هللا بسح نايلس نب دمج

 هنبا ينربخا اك .فلاو نيتئامو نيعبراو عبرا ةنس ناضمر يف ةفرشملا

 دج مث «ديوجتلا نسحب ديجملا نارقلا ظفحو .كلذب رهاط دم خيشلا

 « لضافالا ءالعلا نم ةعاح نع ذخاو «مولعلا ليصحتب لغتشاو دهتجاو
 هنارقا قافف .هقفلاو ريسفتلا يف عربو «لئاسملا لوصاو دعاوقلاب ىنتعاو

 ليبس كولسو نيتم ظفح ىلإ .هداقتناو هيرحتو هداهتجاو هدجب
 خيشلا اهيتفم :مهنم نيلماعلا ءالعلا نع ةكمب ذخأف ؛نيمدقتملا نيمدقالا

 ينغلا دبع خيشلاو .يوارحنلا دمحا ديسلاو .يطايمدلا دما

 خيشلا مزالو ءهتياور مهل زوجي ام رئاسب هوزاجاو مهب عفتناو . يطايمدلا
 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا هيلع ارقف .ةمات ةمزالم يناتسغاد ديمحلا دبع

 نع ذخاو .هتادافاو .هتايورم عيمجب ةماع ةزاجإ هزاجأو ءاهريغو

 دمحم ديسلا ةكربلا خيشلاو ءيرهزالا هللا ةنم دمحا خيشلا ءاهيلا نيدفاول

 يدنسلا دباع ثدحلا خيشلا ةذمالت دحا ةالعملا نيفد « يفنحلا يجقواقل

 ءاقسلا هاربا خيشلا مالسالا خيش نع ذخا رصم ىلإ لحر الو .يفنحل

 دبع خيشلا ثدحلا ةايح ةدم يف هلي ينلا [دجسم] راز نيحو هزاجاو
 ذيمالت رباكا دحاو ةرونملا ةنيدملا ليزن ريهشلا ىدنبشقنلا يدنهلا ينغل

 هتايورم عيمجب هزاجأو .ثيدحلا يف هيلع أرق ءروكذملا دباع خيشل
 نم ريثك هب عفتناو .مارحلا دجسملاب سيردتلل ردصتو .ةصاخلاو ةماعل

 ءريبعتلا نسحو ظفحلا يف ةيا ناكو .هتيص راطو هركذ عفتراو ءمانال

 دنع هديب اسارك كسمي ال ناكو ء.ريسفتلا يف اذكو هقفلا يف انكمتم

 كبسلا نسح عم «بلق رهظ نع ةذمالتلا ىلع ريرقتلا يقلي لب «ةءارقلا

 رهشلا يف حتفيو ؛ةنيدملب ناضمر موصي ةنس لك يف ناكو . مهفتلاو

 امل هنا ىتح .ءضايع يضاقلل ءافشلا ارقيو «يوبنلا دجسملاب اسرد روكذملا
 كسنم ىلع ةيشاح .اهنم ةنسح فيلآت فلأو ؛«كلذ كرت ام هرصب فك
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 ضعبو نيدلا لوصا يف ةعيدبلا ضايرلاو ءريبكلا ينيبرشلا بيطخلا

 ء ينتنبلا يواجلا يواون خيشلا هذيملت هحرش دقو ء.ةعيرشلا عورف

 دقلو ءهل |هالك .نامحرلا حتف حرش نانملا ضيفب ىمسم باتكو

 ءاتفإ مجرتملا ىلع ضرعو «هتايورم رئاسب ةماع ةزاجا ينزاجاف هتزجتسا
 ناثع زاجحلا يلاو نم فلاو ةئاثلثو عبرا ةنس يف ؛ةيمحلا ةكمب ةيعفاشلا

 مف «يشبحلا ديسلا بيصنت لبق «نالحد دمحا ديسلل هلزع نيح ءاشاب

 ةليل اب يتوتف همامح هافاوو همايا تضقنا ىتح ةكمب لزي ملو «هلبقي
 ىلصو فلاو ةتئاثلثو نيثالثو سمح ةنس ىلوالا ىدامج نم رثاعلا دحالا

 دمحم خيشلا هنبا فلخو هللا همحر ةالعملب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع

 ."اروكذملا رهاط

 ها550١٠- .. ينيسحلا دمج - عال“

 دمحم نب ةكيبشلا بحاص «هللا دبع نب ىلع نبا ينيسحلا دمع ديسلا

 ذاتسالا نبإ دمحا نب دم نب ىلع نب دمحا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا

 هيبأك ةكم يف روهشملا هيقفلب لاجلا ديسلا لجالا مدقملا هيقفلا مظعالا
 ديزم ال اب .هفصو يف لاطاو هخيرات يف يلشلا هركذ .سورديعلاب ءهدجو

 خيشلا ىلع هقفتو «نآرقلا ظفحو اهب أثنو ةكمب دلو :لاق مث ؛هيلع
 ىلا] .هدلاو بحصو يربطلا رداقلا دبع خيشلاو «يمزمزلا زيزعلا دبع
 هل درت الو ءرودصلا هباهتو «ةرخافلا سباللا سبلي ناكو :[لاق نا

 مهمركيو ءنايعالا هيلع دفيف ةديدملا ةدملا ىنمب مقي ناكو «ةعافش

 تناكو « ةليزجلا اياطعلا يطعي ناكو هتاريخب مهمعيو «ةرخافلا ةمعطالاب

 ةبحص بنجتو وهللا كرتو ةلاحلا كلت نم علخن ا م « كولملا ةريس هتريس

 .ها١؟»# ةنس هتدالو ريسو مجارت ف 0(
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 . ةداسلا نم همع ينب ةبحص يف بغرو «ةعاطلل درجتو ء رهاوظلا لهأ

 دعب هتافو تناكو :[لاق نا ىلا] ءتاملا ىلا همزال نمم تنكو :لاق

 فلأو نيتسو تس ه٠. ةنس ةدعقلا ىذ رشع يداح ةعمجلا ةالص

 ةكيبشلاب ريهشلا مهدهشم يف هدلاو ربق يف تبسلا موي قورش نفدو

 ."'يحملل رثالا ةصالخ نم ىهتنا ةلفاح ةزانج هل تناكو

 اههاآ9.29١# 0- ..60 نلسسح نب دمحخ - عال:

 نيتئامو نيسمحو سمح ةنس رصم نم هدلاو عم ةكم مدق . كراشملا

 نآرقلا ظفحو اهب أشنف ءابيرقت نينس ثالث وحن كاذ ذإ هنسو .فلأو

 الو ءاهريغو نالحد ديسلا ىلعو هدلاو ىلع أرقف معلاب لغتشاو « مظعلا

 اذ احزامم اييدا ناكو 2( هناكم ةيكلاملا ءاتفإ بصنم ىلوت هدلاو تام

 بقع ريغ نع .فلاو ةتاثلثو عست ةنس مرحم يف ةكمب يفوت .ةنسح قالخا

 .ةالعملب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو

 ها68١١ - .. باطحلا دمح ديسلا - عالم

 . يكملا يكلاملا ,باطحلا مثاه ديسلا نبا ىيحي ديسلا نبا دمح ديسلا

 ةنس رفص عباس يف ةفرشملا ةكمب يفوت .ةريثك باداو ةريزغ مولع اذ ناك

 نيز ديسلا وهو ادلو بقعاو .فلاو ةئامو نيسمحو نامث ه4

 ملع تيب ةفرشملا ةكمب باطحلا ةداسلا تيبو .تامحرلا ليزنت نم ىهتنا

 يف .ةشئاع ةفيرشلا «ةميقع ةافو مهرخآ رودو لام نم ةميظع ةورثو

 لها نم سانا ىلع اهراقع تفقوا اهتايح يفو رشع يناثلا نرقلا لئاوا
 .كلذ نمضتت ججح ىلع تفقو دق ينال ء مهريغو لبنس تيبك ةكم

 )١( رثالا ةصالخغ 05/4.
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 هو49 - .. باطحلا ىنيعرلا دمحع - 5

 يسلدنالا ينيعرلا هللا دبع نب نسح نب نمحرلا دبع نب دمحم ديسلا
 بقللا فورعملا ةفرشملا ةكم ليزن . يكلاملا : دلوملا يسلبارطلا .لصألا

 معلا ذخاو - 70 ةنس ةفرشملا ةكم ىلإ سلبارط نم درو :باطملاب
 خيشلا لاق :هريغو يواخسلاك نيربتعملا خياشملا نم ةلمج نع

 ةثالث هل رهظو ءهرمع رخآ يف هيلع حتف دقو :هللا همحر دهف نب هللا راج

 عم مهدالوا ىأرو ,هتايح يف مهجوزو ءدمحأو تاكربو دمحم :دالوا

 عطقناو :نيمالا مرحلاب «نيسردملاو نيتفملا نم مهرثكا راصو « مهتباجن

 عست ه5145 ةنس رفص يف مجرتملا ةافو تناكو هتيب يف هرمع رخآ

 مهنم .رباكالا ءالعلا نم ريثك هيدي ىلع جرخت .ةكمب ةئاعستو نيعبراو
 .يهكافلا دمح تاداعسلا وبا ةمالعلاو .دمحم ديسلا ةمالعلا هنبا

 ها١٠.غ5 - .٠. كلملا يكح دمحا دمج - عالبال

 :جوخ خيشلا لاق .كلملا مكح دمحا خيشلا نب دمع لاجلا خيشلا

 نا ىلا] هرابغ قشي ال داوج وه لاقف ليذلا يف يبحلا ديسلا همجرت
 مهفكا ىدّنب لحم روميت لآ دنحلا كولم دنع هفلسل ناكو :[لاق

 ةفرشملا ةكم هَّدَج درو الو ءرومغم مهفراوع ضئافب لزنمو "ارومعم

 دلوو .هداسح نيعأ هيبني يذلا لحما هولحاف ةداسلا نسح لآ دصق

 عمجف :[لاق نا ىلا] هردق الع دحب تيب يف أشنف «ةكمب ةجرتلا بحاص

 رفاس هتمجرت يف تامحرلا ليزنت بحاص لاقو «هفيرطو دجملا ديلت نيب

 فلاو نيسح ه٠6١٠1. ةنس دنهلاب فوتو ه١ 95*٠١ ةنس دنا ضرا ىلا

 مو ةحفص ةناحيرلا ةحفن يف دئاصق هلو رصعلا ةفالس نع هدئاصق ضعب فلؤملا لقن 1(

 .اهدعب- اف 14 ءزح
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 نب دم :لاقف اضيا هتصالخ يف روكذملا يحلا هل مجرتو تلق .ىهتنا

 يكملاو ءادتحمو الصأ يسرافلا .ماللا نوكسو ملا مخب كلا مكح

 ةكم ىلا هدالب نم لحر .هغيلبو هرعاشو زاجحلا بيدا ءادلومو أشنم
 سيمخلا ةليل نم ريخألا ثلثلا يف تام نا ىلا اهب نطوتو هللا اهفرش

 رمعلا نم هلو فلأو نيعبراو تس ه٠. ةنس ةدعقلا يذ رشع ثلاث

 هتوم لبق هنفدل هيف هدعأ ناكمب بعشلاب نفدو ةنس نوعبسو عبرا
 دئاصقلاب هحدمو .'''ةماعلا رئاسو اهيضاقو ةكم بحاص هتزانج رضحو

 .نيمرحلا ءالع ربكا ةنانطلا

 اها590١ - ١595 ديمح نب دمح - 6

 ةلبانحلا يتفم . يلبنحلا ىكملا مث .يزنعلا ديمح نب هللا دبع نب دمخ

 وه «ةلبانحلا تاقبط يف ةلباولا بحسلا بحاص ةباسنلا .ةمركملا ةكم

 دجسملاب سردملاو مامالاو بيطخلا .بجر نبا ةمالعلا تاقبطل ليذ

 مولعلا يف ارهام ءرصعلا ةردان ناك .عقصم بيطخ ريرحن ةمالع .مارحل

 اعماج : ةيعرشلا مولعلا رئاسو رعشلاو ثيداحالاب افراع ةيلقعلاو ةيبدال

 لدهألا يواسملا نب دمحم ديسلا نع مولعلا ذخا :لئاضفلا تاتشال
 يكلاملا يسونسلا دم ديسلا ةمالعلا ىلاعت هللاب فراعلا نعو :يديبزل

 ييدحلا دمح نب دم خيشلاو ءهنع مولعلا يف هتايورم لج رادمو : يكل

 ليزن .يرصبلا يلع نب رابجلا دبع خيشلاو ه53١+ ةنس ةنيدملاب ينوتل
 ةمالعلا خيشلا ىلع اضيا ارقو .ه 1١١86 ةنس اهب يفوتملا «ةرونملا ةنيدمل

 ,غيلب رعشو ررغ دئاصف هلو :يعفاشلا يكملا مث ؛يطايمدلا نائع

 (يلاوعلا موجنلا طمس)و +/3١© (رثالا ةصالخإو ١68 ةحفص (ةفالسلا) فو )1١(

 .فلاو نيسمح ةنس هتأافو : 7/4
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 توم دعب نم نينسل ةلطعتم ةكمب ةلبانحلا بهذم ىلع ىوتفلا تناكو
 دحاو ه١1١١1 ةنس يف « ىكملا ةريهظ نب ىيحي نب دمحم خيشلا اهيتفم

 .مجرتملا اهيلو نا ىلإ فلاو نيتئامو نيعبسو

 « فئاطلاب فلاو نيتئامو نيعستو سمح ه 1١١96 ةنس هتافو تناكو

 ةميظع ةبحم جارس نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلاو يدلاو نيبو هنيب تناكو
 لاغتشالاو مولعلا يف تاثحابملاو عاةجالاب مهنامز اوضما ةديكأ ةدومو

 نفد نا دعب هنا ىتح تارضاحلا معو «نيواودلا يف ةعلاطملاو تايبدألاب
 ال وهو «هتوصب هربق ىلع يكبي روكذملا جارس نمحرلا دبع خيشلا فقو
 ءاتفالا ىلوت يلع همسا ابين احلاص انبإ فلخو هسفن كلمت ىلع ردقي
 فلخ خيشلا اهيلوو ' ''ةنس يفوتو اهنع لزع مث رهشا ةدع سلجو «هدعب

 خيشلا اهيلو مث !"'ةنس ةكمب يفوت نا ىلا اهيف ثكمو : يلبنحلا ميه اربا نب

 رماف روكذملا هدلاوك بهذملا ىعفاش ناكو ىكملا هيقف هللا دبع نب دما
 :حر دما مامالا بهذم ديلقتب روكذملا دمحا خيشلا نوع فيرشلا انديس
 ه 1١١57 ةنس ةيرحلا ءادتبا ةنس ىلا اهيف ثكمو هءاتفإ هالو مث هدلقف

 ىلوو ؛نيسح فيرشلا انديس اهنم هلزع مث فلاو ةئامثالثو نيرشعو تس

 ىلوو « هلزع نسوي وحن دعب مث ؛ روك ذملأ بهذملا ءاتفإ ريقوخ ركب خيشلا

 هل مجرتو . ا"'ينفملا وه نآلا ىلإو ايتفم مجرتملا نب يلع نب هللا دبع 7
 خيشلا انخيش وه» :ماسبلا مهاربا نب هللا دبع نب حلاص خيشلا هذيملت

 دلو يدجنلا يلبنحلا يرماعلا ديمح نب نامع نب يلع نب هللا دبع نبا دمحع

 .لصالاب ضايب ١(

 .لصالاب ضايب (0(1)
 ه 1١514 ةنس قوتو ه ١٠١4 ةنس ةيدوعسلا ةموكحلا دهع لوا يىلاو فلؤملا نمز يف يأ (0)

 ش معك مجارتو ريس)

 .ه44١١ ةنس يفوت دقو ةزجوم ريقوخ ركب يلا خيشلل ةمجرت ركذي (*)
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 فلأو نيتئامو نيثالثو تس ةنس يف كلذو مصقلا ىرق ما ةزينع هدلب يف

 هللا نم نا ىلا تارصتخلا يف الوا نيطب هللا دبع خيشلا هخيش ىلع أرقف

 روصنم خيشلل ىهتنملا حرش هقفلا يف اهنم تالوطملا يف هيلع أرقو هيلع
 لوصا يف ريرحتلا رصتخمو ىقتنملو مسمو يراخبلا حيحص ثيدحلا يفو

 ةيومحلاو ةيطساولاك لئاسر عم ريبكلا ينيرافسلا ةديقع حرشو .هقفلا

 يف ارقو ملعلا اهب بلطو ةفرشملا ةكم ىلا رفاس كلذ دعبو ةيرمدتلاو

 يف أرقو اهئالع ىلع عيدبلاو نايبلاو يفاعملو وحنلاو فرصلاك تالالا
 ىلا لصو ىتح عربو لصحو يبييدهلا دمع خيشلا هخيش ىلع هريغو هقفلا

 يف فلأو (ةلبانحلا حئارض ىلع ةلباولا بحسلا) فلا - فيلأتلا ةبتر

 هلو عانقالا ىلع ينولخلل يثاوح عمجو ىهتنملا حرش ىلع ةيشاح هقفلا

 رفاسو هملع ةرازغ نع ءيبنت هبتك يشاوح ىلع هقفلا يف ةسيفن تاقيلعت

 مهنع ذخاو ءالعلاب عمتجاو سلبانو قارعلاو رصمو ماشلاو نميلا ىلا

 .ةلبانحلا ءالع اصوصخ هوزاجاو

 قايح دمج - ع9

 مدقو هدلبب دلو .مارحلا دلبلا ليزن « يعفاشلا يسابعلا يتايح دم

 مهنم « خياشم ةدع ىلع أرقو أشنو اهب نطوتو . جحلل ًاريغص ةفرشملا ةكم

 فرحلا ملعب رهتشاو .ليصباب ديعس دمخ خيشلاو «نالحد دمحا ديسلا

 نم ةعامجج نم هاقلتو هذخا دق .كلذ يف ىلوطلا ديلا هل ناف .قافوالاو

 الضاف املع ناكو ءهنع سيردا نب دمحا ةمالعلا ىديس ةذمالت . ةيسابعلا

 ةبيرغ ةرابع مجرتملل تعقوو .ةدابعلاو فاوطلا ريثك انيص انيد احلاص

 .""'ةنس يهو اليل مارحلا دجسملا لخد يذلا ريبكلا ليسلا ةئس يف

 .لصالاب ضايب )1١(
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 ةمزامزلا دحال ىه افصلا بابي تناك ةولخب هب هلوخد ةليل اًئان ناك

 دقو ءاملاب الا رعشي ملف «ىيحي فيرشلا نبا روصنم ديسلا ةسردم تحت
 هللا همهاف يمزمزلل ريثك [ريصح يا] فّسخ اهب ناكو :ةولخلا لخد
 اهذخاف ءاهب ةديدح دجوو عفترا ىتح « ضعب ىلع هضعب عضو نا ىلاعت

 ام رادقم غرف ىتح اسمغ ناكو .اهفقس قرخي راصو « فّسلا ىلع دعصو
 نم اريثك نا ذا ءقّرَلا نم هللا هاجنو اهلخدف :ةروكذملا ةسردملا هلخدي
 كلسو .هب اوتام دق «ىوالخلابو دجسملاب هتليل نيمئان اوناك نيذلا سانلا
 فلاو ''اةنس ةكمب يفوت .يديشرلا مهاربا خيشلا ىلع ةقيرطلا يف
 .ادحاو انبا فلخو هللا هحر ةالعملاب نفدو

 رديبح دمجخ - ةىمل»*

 . ًادلوم ىكملا ءالصا يماشلا ىلع ديسلا نب رديح ديسلا نب دمع ديسلا

 ليذ يف ىحلا نيما دمحم ديسلا همحرت :جوخ نيدلا ردب خيشلا لاق

 هراعشا نم ينابحو :[لاق نا ىلا] ةعبن فرشا نم عرف :لاقف « ةناحيرلا

 :هلوق كلذ نمف

 هدجنو دجن روغ نم ىرس قربو هدنرو دجن خيش نع ىرس ميسن

 هلو , اهماتي روكذملا ديسلا اهركذ دقو , ةليوط اهناف ةديصقلا رخآ ىلا

 .(دوسالا راخلا يف ةحيلملل لق) :اضراعم

 يرفصاف قورشلا قفش اهسمش اي يرفصعلا عانقلا يف ةحيلملل لق

 رصبملا فرط دصي عاعشلا نا تنراذا ظاحللا نم نامالا كلو

 رهزملا سابللا يدروضور نع ةضور كدخ دروب تيفتكا اموا

 ميق ةماه مض دق رفضم نع ارخفم كقرفب امس عانقلا اذه

 .لصالاب ضايب (1])
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 رظنملا يف اهنولب كتسناج دق ةيبهذ ةيشؤم يف ترطخو
 ٍرّضنألا احلا يف ًاريظن ىعار امدنع بسانت دق كنسح عيدبو
 رفعألا بيثكلا ىول ناب نيب ام ىمحلالمر يفترطخ نيح تيأرا

 رتست تالو لجخ نم كيألاب ترتستو هناصغا تدّرأتف

 رسأتسُلا ةلذب كيلا يتاف ٌهقر كُنيِم تكلم ديصأ ؟
 يررح وأ يرّبد وأ يكلمتف ةعاط يلاوم الإ ىمحلا يف ام

 نسح يف عدباو لاطا هتمجرت يفو يهذلا نمحرلا دبع خيشلا همجرتو

 .رشع يناثلا نرقلا لها نم وهو راصتخاب ىهتنا لاقملا

 اهها١؟8. ؟ - .. رضخ نب دمخ - م١

 ىعفاشلا «ةرواجمو أشنم ىكملا . ًادلومو الصأ يرصبلا رضخ نب دمت

 مالعالا ءالعلا نم ةعاج نع ذخأ هيقفلا ثدحملا بيدألا ماعلا . ًابهذم
 دمخ خيشلا ناثدحلا ناهيقفلا ناليلجلا ناملاعلا مهنم ؛مارحلا دلبلا ءالضف

 دبع ميركلا دبع نبا رمع خيشلاو ء«هقفت هبو «ةيعفاشلا يتفم سير حلاص

 ةريثك ًامولع اهنع ىقلتو :ةمات ةمزالم اهمزالو « يفنحلا لوسرلا [بر]
 ةدافالاب هل انذاو ءةمات ةماع ةزاجإ هازاجاو ةماقتسالا قيرط كلسو

 احلاص اههف ابيجن ناكو ءداجاو ررقو ءدافاو سردف .سيردتلاو

 ىلع لزي ملو :ةدابعلاو سيردتلاب لاغتشالا ىلع ًابظاوم ةيوار اعضاوتم

 نيتسو فين يف ةكمب يفوتو «تاملا تقو ىلا «.تاديمحلا تافصلا هذه

 .دلاولا يديس كلذب يندافا اك فلاو نينتئامو

 هوما - .. يجافخلا دمخ عم«

 هيقفلا ءةفرشملا ةكم ليزن .ىعفاشلا يرصملا يلاجلا ىجافخلا دمج
 ةكمب ماقا ءطسو مهف هلو « ًاريثك ًاهقف ظفحي ناك ءثدحللا يتفملا سردملا
 همحر يوت « تانبو دالواو «لايع اذ اهيف راصو ءاماع نيثالث نم رثكا

1 / 



 ةنس بجر رهش رشع يداح تبسل ا موي ٍف ةناثملا ةاصحب ىلاعت هللا

 . يبطقلا خيرات يف اك ةئاعستو نيناُثو ىدحا ه١

 ىلخلا دمج - غم

 حدملاب هلثمو :قيقش هضورل وه :لاقف '''ةناحيرلا ليذ يف يبحلا ديسلا
 اهنم هتدرج |امف هراعشأ نم انحت يل ىدهأ دقو :[لاق نا ىلا] ةيقح

 : هلوق

 هتماق َنْصُع يره حير اي هللاب

 لجع ىلع هيدخ ضور يشوُسو

 يزهتناوهايرنمنؤكلا يخُمضو

 ضراع يتلا ةديصقلا رخآ ىلا

 :هلوق هرعُس نمو

 مهاوس موجنلاو كثتركذ دقلو

 اهئاّمك فوتحلاب رّعْست برحلاو

 رع عورتا رتش نأكف
 تكحذإ كراعملامحتقا ثودغف

 .راصتخاب ىهتنا

 ِرَحَسلا يف ماَّنلا ضراعلا يرذاحو
 رطعلا مسْبملا كاذ وحن يحتنا من

 ردصلاو درولا كاذ نيب ةصرف يل

 ."!يئارغطلا ةديصق اهب

 ملظم بهالسلا عقت نم وجلاو

 مظنَت يلاوعلا اورثنت ضيبلاو
 مجنأ اَهاَّمس يف رفاغملا امسو

 ني اجلبأ كيش ىّنس

 .هتافو ركذي ملو 56١/14 ةناحيرلا ةحفن

 :اهعلطم يئارغطلا ةديصق

 يرتتساو هيف يميقاف ةغدص نم ةيناث تنكم نا حير اي هللاب
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 جوخ دمحخ -

 ةكمب دلو .يفنح لا يكملا ءجوخ هللا اطع نب دمحم نب دمحم نيدلا لام

 قافو «نارقألا ىلع لضفلاب زيمتف ءاهئالع رباكأ نع ذخأو ءاهب أشنو
 رمع نيدلا جارس ةمالعلا ىلع ملعلاب هلاغتشا رثكا ناكو .نامزلا ءانبأ

 ضيفلا) هامس اباتك مجرتملل تيأرو ءهب عفتناو همزالف . يكملا يفنحلا

 ءروكذملا هخيشل ضئارفلا يف ةموظنم (دصاقملا برقم حرش دراولا

 فلؤم «جوخ هللا اطع نب رمع نب نيدلا ردب خيشلا مع نبا وه مجرتملاو

 بابرا نم مهنم ضعبلا ءةكمب بقع اهلو (لئاخلا رهزب) ىمسملا خيراتلا

 «ةراجتلا ىطاعتي ضعبلاو «تابترملا يوذ نم بيطخو مامإ فئاظولا

 .يفوت ىتمو مجرتملا دلو ىتم َرَأ ملو ةريثك فاقوأ اه مهو

 طايخ دمحع - عمو

 ؛مارحلا دلبلا ءالع ءالجأ دحأ , يكملا يعفاشلا طايخ فسوي نب دمع

 اهروثنم ؛موهفملاو اهقوطنم .مولعلا يف نئفتملا «ققحلا يكلفلا ةمالعلا

 ءرباكألاو رغاصألا هيلع ىنثاو ءرصانخلا هيلع تدقع اذلف «موظنملاو

 اهليصحتو مولعلا بسك ىلع بكاو اهب أشنو '"!ةنس يف ةفرشملا ةكمب دلو
 «لضافالا هنارقا قاف ىتح كلذ يف دجو ءاهليصأتو ءاهيلهأ نم اهعمجو

 قافو « مظنو رثنو :«لوانتملا دي هنع رصقي ءابداو الاكو ةحاصف زاحو

 ."اهظنو أشنأ نم

 .لصالاب ضايب ()
 يجح فرش ركب يبا بيدالا هذيمالت دحال لاقم يف درو دقو فلّؤؤملا هركذ ام اذه (؟)

 :يلي ام ه١ ةدعقلا يذ رهش يف لهنملا ةلجم هترشن

 كلفلا مع يف ةمج تافلؤم هلو ؛ ةرصبتو ةسايك هليج ءاملع ةعيلط يف ناكو»

 ىلا هذيمالتب لصي يذلا يقيبطتلا سيردتلا قذح ءزاجحلا يف معم لوا وهو 2هريغو

 - مث «يشاوحلاو حورشلاو نوتملا لوانت ةقيرط ىلع ريسي ال ناكف «ةبولطملا ةجيتنلا
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 , ةبيردلا باب راوجب .ةريغص راد يف هل ةسردم لوا سسأ :[لاق مث ]

 يف مه .ءنوريثك بالط اهنم جرخت ريصق نمز يفو «بالطلاب تظتكاف

 هتراما نابإ يف وهو نيسحلا فيرشلا هدعاس مث .نيرضاحلا ءالعلا دادع

 بابل ةلباقملا ىعسملا ةسردم هل ىنبف يناثعلا كحلا نمز يف زاجحلا ىلع
 ىوالا ةاونلا تناكف اهيف ميلعتلا ىدم عيسوتل هنوعب هدماو «مالسلا

 ىلع رثعن ملو ه١“07 ماع يف كلذ ناكو ءدالبلا يف ملعتلا راشتنال

 دعب [ايسينودنا] ىواج دالبب يفوت هنا فورعملا نا الا ءهتافو خيرات

 .ها8. ماع

 ينيبهرلا دمخ - 5

 ةمركملا ةكمب مجرتملا دلو .يكملا يعفاشلا ينيبهرلا ىلع نب دم

 ىلع معلاب لغتشاو ءنوتملا نم ًاريثكو ءمظعلا نآرقلا ظفحو اهب أشنو
 «مارحلا دلبلا ليزن « يعفاشلا يماشلا رمع ديسلا مهنم . خياشملا نم ريثك

 «مارحلا دجسملب سردو ءنونف ةدع يف بتك ةدع هيلع ارقو همزالو

 وهو ببستلاو ةراجتلاب لغتشاو سوردلاب لاغتشالا '''نآلا كرت دقو
 نبا هدنع ةايحلا ديقب نآلا دوجوم رهام يعذول بيدأ رعاش لضاف ماع

 ."العلا بلط يف ذخآ نآرقلل ظفاح ىلع همسا

 نيقلت ىلا دمعي ناك هنكلو ءريبعت نم يشاوحلاو حورشلا كلت يف ام سفنب قيلعتلا

 نم ذيملتلا يهتني الف «تاياورلاو ةلثمالاب اززعم ايريوصت انيقلت نوسردي ام هذيمالت
 لوا قحب وهو (لوقي نا ىلا) هنهذ يف خسر دق ذاتسالا نم هعمس ام نوكي ىتح هسرد

 .« زاجحلا سرادم ىلا ةميقلا ةقيرطلا هذه لخدا نم

 .فلؤملا دهع يف )1١(
 .؟89 ص « مجارتو ريس» ه١0١١ ةنس يفوتو ه58١+ ةنس دلو (6)
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 ها١و5 - ١٠٠ال ىنادورلا دمح - عمال

 نسح خيشلا هذيملت هل مجرت .يبرغملا ينادورلا ناولس نب دم نب دم

 ذبهجلا «ةماهفلا ققحلا ةمالعلا خيشلا :هلوقب اياوزلا ايابخ يف .يميجع

 .ةيمكحلا ةيلقعلا نونفلا ققحمو ؛ةيبدالاو ةيعرشلا مولعلل عماجلا مام للا
 لغتشاو نآرقلا أرقو ءًانظ نيثالثلا دودح ىف ىصقألا برغملاب دلو

 لحرو هدلب نم جرخ ةنس ةريششع ينثا غلب الو «هدلب ءالجأ ىلع مولعلاب
 أرقف نيريثك قلخ نع ذخأو ء«حاسف معلا بلطل اهلوح يتلا ندملا ىلا

 ةيكلفلا مولعلا يف .يشكارملا يسوسلا ديعس نب دمع ذاتسالا ىلع شكارم

 رصان نب دم خيشلا ىلع أرقو ءةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا نم اهريغو

 دنسملا خيشلا ىلع أرقو ءهدي ىلع كلستو ,فوصتلاو هقفلاو ةيبرعلا

 لحر مث :[لاق نا ىلإ] «هريغو ثيدحلا يف رئازجلاب ةرودق ديعس يتفملا

 ىلا ةرفسلا هب تضفاف رفاس مث نيتسلا دودح يف ةرايزلاو جحلل نيمرحلل

 نيمرحلا ىلا داع مث .اهئالع نع ذخأو رصم ىلإ عجر مث ء«مورلا لوخد
 فوكعلاو ةضايرلاو ةولخلل ءامزالم افكاع «ةديدم نينس ةنيدملاب رواجو
 نم ضعبل «ةيدوهمسلا ةسردملا يف فيلأتلاو سيردتلاو ةعلاطملا ىلع

 ضعب يف لزنيو جحي ناكو «ةولخلا نم جرخي ال نيصلخلا نم هيلع لخدي
 ةبحم خيشلا نيبو هنيب تناكو « يبلاعثلا ىسيع خيشلا انخيش ىلع مساوملا

 نا قفتاف .ةعاج هيلع لغتشاو ءجوزتو نينس ةكمب رواج مث ء«كاذ ذإ

 هيلع ارقو هبحاف .مظعالا ريزولا كيب ىفطصم نيناُمث ةنس يف جح

 نيدلا ريخ خيشلاب ةلمرلا يف عمتجاو ءهعم رفاسو هب هرفس يف بغرو

 دمج ديسلا '''نابلب نبا دمح خيشلاب ماشلا يفو ءهنع ىورو ءيفنحلا
 مظعالا ناطلسلاب عمتجا مورلا ىلا لخد املو هنع ذخاف فارشالا بيقن

 .لصالاب اذك ()
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 اشاب دمحا مظعالا ريزولا ناكف .ةمات «ةزعمو لوبق هدنع هل لصحو

 دقو ةكم ىلا هماع نم عجرو «ثيدحلا ةياورل هيدي نيب وثحي يلربكلا

 راصف '!نيمرحلا ةفارش : دمج نب تاكرب فيرشلا هبحاص هيلوت يف ببست

 .ةيزاححلا راطقألاب لدعلا ةيولا رشنو هيأر نع الإ ردصي ال فيرشلا

 ةزعملا نم هنم لصحو تاربملا لعف ىلع هل انوع ةمجرتلا بحاص ناكو

 ىلع اهارجاو «ةتيملا فاقوألا ايحأو ءةكم يف هلثمب عمسي مل ام «هاجلاو

 «ةرئاد ةطبرأ ءارقفللو راد هسفنل ىنبو ةعاطتسالا بسح نيفقاولا

 ءابرغلل ًاروبق ةريبك ةطوح يف ىنبو «اهريغو ىنم هبقعو ءنوجحلا دهمو

 يف هللا ةداع هب ترج ا[ىك .سانلا بلاغ كلذ يف هنع ضرت مف ءارقفللو

 نا ةنس ءانثا فئاطلا ىلا علط «مظعالا ريزولا توم هغلب انو «نيقحلا

 اراد اهب ىنتباو ةنيدملا ىلا هنم لحر مث ءارهشأ هب ثكمو «نينامثو

 فيرشلا تام دقو نيعستو دحاو ةنس ةكم ىلا داع مث «نينس اهنطوتو

 ىلا «هئادعأ ضعب هب ىثشوف ديعس فيرشلا هدلو هدعب ىلوتو .تاكرب

 لحرو . فلاو نيعستو ثالث ةنس يف جرخف هيفنب رمالا زربف .ةنطلسلا

 ىتح فيلاتلاو معلا رشنو «ثيدحلا ةءارقب الغتشم اهب ثكمف ماشلا ىلا
 عاطقنالاو ةولخلا امزالم ناكو مانالا ىلع موتحلا مالا يعاد هيلع درو

 :[لاق نا ىلا] ملعلا رشنو ةدافالاو ةعلاطملاب لاغتشالاو «سانلا نع

 هترط ىلع اهبتك (ليهستلا ىلع ةعفان ةيشاح) اهنم «ةديدع امتك فلاو

 عماج رصتخم ىلع لمتشا (دئاوفلا عج)و ءامخض ادلجم تناكل تدرج ولو
 يذلا ردقلا ىلع ةيشاحو ءمتي مل هنم طسبا باتكو ءدئاوز عم لوصالا

 رصتخم ىلع حرشو ءاضيا متت مو «سردلا عم حيرصتلا نم هأرقا
 «ةركلا يف ةلاسرو «بالرطسألا يف ةلاسرو ء«دعب لمك ام هل ريرحتلا

 يفوت نا ىلا اهب رمتساو ه١٠١م+ ةنس ةكم ةراما يف ميقا دمحم نب تاكرب فيرشلا )١(

 .ها9١١ؤ1ع ةنس
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 وهو ةلآ ريغب كلفلا مع يف هتموظنم ىلع ريبك حرشو ؛ثلثلا يف ةلاسرو

 هديب هتارابع ضعب ححصو .لمعلاب هرثكا هيلع تارق «بيجع طيسب

 ماصف نابعش يف ةنيدملا ىلا لحر مث :[لاق نا ىلا] ءهيف هعم تححصو

 دحاو ةنس نم ناضمر رهش لوا يف ةكم مدقو ةنيدملاب ناضمر رهش

 نم يناثلا فصنلا ارقاو ءاحلصلاو ءالضفلا نم ةعامج هعمو «نيعستو

 لخدي ملو .سانلا نع ضبقنا مسوملا ءاضقنا دعبو .دئاوفلا عمج هباتك

 نم هرفس دعب ماشلاب اديهش يفوتف « ءابرغلا نم سفنا ةعبرا وحن الا هيلع
 روكذملا نسح خيشلا هفصنا دقلف :لوقا .ىهتنا نيعستو عبرا ةنس ةكم

 الف كلذ لك حضتا دق ذاو ءهقح ءاطعاو هيف وه امب هفصوو ءهتمجرت يف

 الو .هقح يف مذلا نم نيخرؤملا نم ضرغلا بابرا ضعب هلاق امل غصت
 نا :لوقن انال ركذ اب هحدم هذيملت هنوكل روكذملا نسح خيشلا نا لاقي

 نا هاشاحف دهزلاو عرولاب نيروهشملا ةنايدلا باحصا نم نسح خيشل

 نيخرؤملا نم ريثك ةمجرتلا بحاص ىلع ىنثا دقو عقاولا ريغب ظفلتي
 :هلوقب رثالا ةصالخ يف بحلا ديسلا هل مجرتو هيلع ىنثا نممف « نيفصنمل

 رهاط نب «ساف ىلا ةبسن ال هل مسا وهو يسافلا نبا ناهلس نب دمج نب دمع

 ثدحلا ليلجلا مامالا نيمرحلا ليزن يكلاملا يبرغملا ينادورلا يسوسل

 ةانثم ءاتب) تندوراتب فلاو نيثالثو عبس ةنس يف دلو :[لاق نا ىلا ]

 نونف ةحوتفم ةلمهم لاد مث واوف ةمومضم ءار مث فلا اهدعب قوف نم

 رابك ىلع برغلاب أرقو (ىصقالا سوسب ةيرق ناتئكاس قوف نم ةانثمو
 ةكمب هلها ىقباو يماشلا بكرلا هبحص هجوت مث :[لاق نا ىلا] خياشملا

 ادرفنم ةدم قشمدب رمتساو ؛فارشالا بيقن راد يف قشمد يف ماقاو

 باتك فيلأتب هتماقا ةدم لغتشاو «سانلا نم لق امب الا عمتجي ال هسفنب

 عماج يف ريثالا نبا ةقيرط ىلع أطوملو ةسمخلا بتكلا نيب عمجلا

 اك ءرصتخي ملو «ةتسلا بتكلا نم تاياورلا بعوتسا هنا الا ؛لوصالا

 رصتخم) هرظن ةقدو هرحبتب ةدهاشلا فيلآتلا نم هلو ءريثالا نبا لعف

 قضوا



 حاتفملا صيخلت) رصتخمو ءهحرشو ماهل نبال (ةيفنحلا لوصا يف ريرحتلا
 ةيشاحلاو .ليهستلا ىلع ةيشاحلاو ةئيحلا يف هفلا يذلا رصتخملاو (هحرشو

 هيف عمج لودج هلو ءاهحرشو تاقيملا مع يف ةموظنم هلو حيضوتلا ىلع

 ةميدقلا ةركلا ىلع تقاف ةميظع ةرك عرتخاو ءاهلك ضورعلا لئاسم

 .لئاسرلا نم كلذ ريغو زاجحلاو نميلاو دنهملا يف رشتناو .بالرطسالاو
 فلسلا لوصومب فلخلا ةلص اهامسو هخايشاو هتايورم عيمجب ةسرهف هلو

 ةمكحلا يف ناكو ءاهيف ةياهنلا هيلاف بدألا مولع امأو :[لاق نا ىلا]
 :باستكالاب هتبترم لانت ال يذلا ذاتسالا : يحلالاو يعيبطلاو قطنملاو

 تاطسوتملاو تاطورخلاو ةئيطاو سديلقإ :ةضايرلا نونف نقتي ناكو

 قيرطو يقيطاقرالاو ةلباقملاو باسحلا عاونا فرعيو . يطسجملاو
 رهاوظ يف الا هريغ اهيف هكراشي ال ةفرعم ةحاسملاو ىقيسوملاو «نيأطخلا

 ةيبرعلا يف ثحبي ناكو .اهقئاقح ىلع فوقولاو اهقئاقد نود مولعلا هذه

 امو لاجرلا ءامسأاو ريسفتلا يف هل ناكو ايفوتسم امات اثحب فيرصتلاو

 .مهعئاقوو برعلا ماياو خيراوتلا يف ظفحي ناكو ءهلئاط هب قلعتي

 لمرلاك ةبيرغلا مولعلا يف ناكو ء.اريثك اًئيش تارضاحملاو راعشالاو
 دقف ةلمجلابو .ءقذحلا متا اقذاح ايميكلاو ايميسلاو فورحلاو قافوألاو

 : ىنعملا يف رعاشلا لاق ا( ناك

 عيمجلاب مع لك يف هل يضقي ثيحب مولعلا نم ناكو

 هيلع اونثاو ةعامج هحدمو قلخ مورلاو ةنيدملاو ةكمب هنع ذخأ دقو
 نيعستو عبرا ةنس ةدعقلا يذ رشاع دحالا موي ىقشمدب هتافو تناكو

 ."اهنم ةيصوب نويساق حفسب ةيجيالاب ةفورعملا ةبرتلاب نفدو فلاو

 يف يفوت نا ىلا اع رمتساو ه١٠١م+ ةنس ةكم ةراما يف مقا دمحم نب تاكرب فيرشلا 1(

 .اها91.١١ ةنس

 .؟.ع/ع6 :ةصالخلا (؟)
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 اها9990- ٠.٠.20 سير دمخ - 6

 مالسلا دبع نب ىلع نب دمحا نب يعفاش دم نب نمحرلا دبع نب دمح
 لها نم ناكو ءاهب أشنو ةمظعملا ةكمب دلو .يكملا يعفاشلا ءسير

 ام معلا نم زاحو ءاهلضافا ىلع أرق «ةسايرو ملع تيب نم وهو « لضفلا

 تيقوتلا يف ًارهام ناكو هيلع مزالو ضورفم وه امو «هنيد هب ححص
 ثالث ةنس ةفرشملا ةكمب يفوت .نسح قلخ اذ افيطل ابيدا .قافوألاو

 زواج دقو اراغص ادالوا بقعو ةالعملب نفدو فلاو ةئاثلثو نيرشعو

 .نيعبرالا

 هاا ..84 - «٠ و٠ يمزمزلا دمع د غ9

 مث .لصالا يزاريشلا يواضيبلا يمزمزلا يلع نب زيزعلا دبع نب دمحم
 ماما ءريهشلا ةمالعلا ملاعلا .مهلك هفالساك ءبهذملا يعفاشلا يملا

 مهدج مودق ركذو مهبسن ركذ عم '''هدلاو ةجرت تمدقت دقو « ةماهفلا

 هنبا ةمجرت اضيا تمدقتو ه7. ةئاعبسو نيثالث ةنس يف ناك هناب ةكم
 ةمالعلا نعو ء«هدلاو نع ذخاو ؛ةكمب ةحرتلا بحاص دلو !"'زيزعلا دبع

 ءروكذملا هخيش ةنباب جوزتو «حجرخت اهبو «يكملا رجح نب دمحا باهشلا
 امسو نارقالا ىلع قوفتو لبنو ءافنآ روكذملا ُريزعلا دبع خيشلا اهدلواو

 رهتشاو «ءسرعو لضفلا ةحاس يف لزنو سردو ىتفاو «نادخالا ىلع

 نوريثك قلخ هنع ذخا .اعرشتم اعروتم ابيدا ناكو ءهردقو هلبنو هلضف

 ,ةدابعلاو فيلأتلاو سيردتلاب لاغتشالا ماود ىلع لزي ملو .نوصحي ال

 فساو ةالعملب نفدو «فلالا دعب عست ه9٠٠٠ ةنس ةكمب يفوت نا ىلإ

 .سيرلا تيب نآلا يمزمزلا تيب ةرهشو ءهتوم ىلع سانلا

 )١( مقر ةمحرتلا 58٠١.

 مقر ةمحرتلا (؟( 58١.
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 يمزمزلا ىلع نب دمحجه - 9

 خيشلا لضافلا هوخاو وه ناك . يكملا يعفاشلا يمزمزلا يلع نب دم

 ةكمب دلو .نايعالا ءالع دحا ءناهر ىبمرفك ء''أهركذ راملا دمحا
 دلبلا ءالع ماظعلا خياشملا نم اهيف نمع ذخاو ةمظعملا ةدلبلاو ةفرشملا

 دباع خيشلا لاقو ء«هرمأ العو هركذ رهتشاو هتيص راطو عربف «مارحلا
 ديسلا نع ةقيرطلا ذخا اعرو ادهاز املع ناك :هفصو يف يدنسلا

 . ىهتنا رهدم هللا دبع

  - 01١رفس ديعس دمه  6.6.0-١9780اه

 مجرت .مارحلا هللا دلب ليزن يفنحلا ءلصألا يناولسلا رفس ديعس دمح

 ديعس دمحم خيشلا لضافلا هيقفلا ةمالعلا :لاقف يرصملا يتربجلا ةمالعلا هل

 سردملاو ةكم ليزن يفنحلا يندملا نيما نب دمحم نبا "ارفس دم نبا

 دمحم خيشلا ىلع ثيدحلا عمسو «ةكم ءالضف نم ةعامج ىلع هقفت اهمرحب

 يبا خيشلا ةنيدملابو ء|هتقبطو .يعلقلا نيدلا جات خيشلاو «ةليقع نبا
 هسورد يف هيلي امل ريرقتلا نسح ناكو «هريغو ريبكلا يدنسلا نسحلا

 هرمع رخآ يفو ؛«هيلع ىنثأو ءهسورد ضعب يف سورديعلا ديسلا هرضح
 ىلإ هلسرا ءهرصع ءابجن نم ناكو ءهدلو دقف ىلع انّرح هرصب فك

 ءانثأ يفو ءرحبلا يف قرغف «بيطلا نبا خيشلا ةئنبال اجوز ناكو «مورلا
 قيرط ىلع مورلا ىلإ هجوت مث ءرصم درو فلأو ةئامو نيعبسو عبرا ةنس

 ديسلا مهنمو «اهوالع هرضحو .«ثيدحلا نم اًئيش كانه ارقف «بلح

 ىلإ عجرو «هيلع ىنثأو ءهخويش ةلمج يف هركذو .يولحلا دمحم نب دما

 .5؟ مقر ةمحرتلا 00(

 .أطخ وهو داصلاب رفص دمتم :هس./١ يقربجلا خيرات يف 6

 ةيركإ



 حدم يف راهنا) :ةعبرألا هتافلّوم نمو «ةرونملا ةنيدملاب نطقو «نيمرحلا

 نمحرلا دبع ديسلا خيشلا اهب حدم ةديصق هلو (تكعراتخلا ىينلا

 ايناث هنم زاجتساو «.شبو هل شهف : ميدقلا دهعلاب هركذو ةرونملا ةنيدملاب

 هذه ٍِق يثوت قىح ةدافإو ةدابع نم « ةيضرملا هلاح ىلع لزي و ءهزاجأف

 .تلق ىهتنا ىلاعت هللا همحر (فلأو ةئامو نيعستو نينثا ةنس) ةنسلا

 ليضفت : انومضم ةديرف ةلاسر ىلعو « ةموظنم يهو «يدتقملاو يهتنملا

 هللا دبع ديسلا ةلاسر ىلع اهب ادار .بسنلا فرش ىلع معلا فرش

 . يكملا ناطقلا هللا دبع نيدلا فيفع ةمالعلاك هرصع ءالع اهيلع هرقأ

 .ىلاعت هللا مهجر هتلاسر رخآ يف اتبثم كلذ تيأر اك مهريغو

 ها.ث مم دا. فاقسلا ركب يبأ نب دمع - عو؟#

 يبا نب دمحأ نب ليقع نب ىلع نب دمحم نب ركب يبا نب دمح ديسلا

 ديسلا مهنم « نيحلاصلا رباكأ نم ةعامج بحصو  مظعلا نآرقلا ظفحو

 ليلجلا ديسلاو «نيدباعلا نيز هنباو .سورديعلا خيش نب هللا دبع خيشلا
 ََس

 نم ةبيرق يهو ةراقلاب ةامسملا ةدلبلا ريدت مث ؛ليقع نب نمحرلا دبع

 هللا دبع نب دمحا ىلاعت هللاب فراعلا مامرالا بحصو ءميرت ةنيدم

 ةريثك ابتك هيلع ارقو فوصتلا هنع ذخا ةمات ةمزالم همزالو : ىشثبحلا

 لضفا هيلع هدج [دجسم] رازو مارحلا هللا تيب جحو « هتنباب هرهاصو

 مع ءمهنم نيريثك بحصو .نيمرحلاب عمج نع ذخأو «مالسلاو ةالصلا
 هيلع ينثيو هبحي ناكو «ليقع نب ىلع نب يولع ليلجلا ديسلا هيبأ

 ةضف



 ,ةراقلاب ماقأو هنطو ىلإ عجر مث ؛ اهراثآ هيلع ترهظ تاوعدب هل ىعدو

 مركيو « ماعطلا معطي ناكو .نيكاسملاو ءارقفلا دصقمو «نيدفاولا ىوأم
 ًاظفاح ًاعضاوتم ءردصلا ملس :ةكيرعلا نيل «قالخألا نسمح :نافيضلا
 لصح امل ركب وبا ديسلا انبحاص ه هدو هبلط مث , هنأش ىلع البقم :هناسلل

 خيشلا بحاصو ءاهب رواجو اهيلإ لحرف ةكم ىلإ ديدش ضرم نم هل

 ةديدم ةدم هتبحصو .هيلع ينثيو هبحي ناكو يبرغملا نمحرلا دبع ليلجلا

 ذخأو . قو هدج [دجسم] راز مث .«ةديفم تاوعد هنم يل تلصحو

 دمخ نب دمحا انخيش :مهو نيفراعلا ءالعلا نم دحاو ريغ نع ةنيدملاب

 نينثا ةنس مرحم نم نولخ سمخل اهب يتفوتو ةكم ىلإ عجرو يئثاشقلا
 . لش ىهتنا ةالعملاب نفدو فلأو نيتسو

 ها.الإ١ “..١٠  فاقسلا دمحخ  عو»ع

 يلا نب دمحا نب يولع نب ركب يبا نب دمحخ نب يولع نب دم ديسلا

 يف يبحلا همجرت .ةمركملا ةكم ليزن .فاقسلا نمحرلا دبع نب ركب
 يف لاق يىلشلا هركذ «ءالعلا مّلعو نامزلا ةردان :لاقف رثألا ةصالخ

 بحصو .هتءارق مزالو نآرقلا ظفحو رحشلا ردنبب دلو :هتمجرت
 يبا خيشلا نب دمحا نب نيدلا رصان هللاب فراعلا هبحص نم لوأف : ءامعلا

 فوصتلا رمعاب رمع هيقفلا نع ذخأو ؛هرجح يف ىبرتو ءماس نب ركب
 نب نيدباعلا نيز سومشلا سمش نع ذخأو ؛ميرت ىلإ لحر مث هقفلاو

 و ؛ليقع نب نمحرلا دبع ديسلا نعو «سورديعلا هللا دبع نب يلع
 دمحا نب هللا دبع هللاب فراعلاو .سورديعلا نيسح نب دمحا ريبكلا ديسلا

 :[لاق نا ىلإ ] مهريغو لضفاب نسح نب نيز هللاب فراعلاو . سورديعلا

 مدقملا اهمامإ نع ذخاف تانيعب ةروهشملا تاداسلا ةيرق ىلإ لحر مث

 مهريغو نسحلاو دماحلا هيوخا نعو ءملاس نب ركب يأ نب نيسحلا خيشلا
 دمحا نب نسح مامإلا بيدألا فراعلا خيشلا نع ذخأو ءةداسلا نم
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 نب ديسلا نيخيشلا نع ذخأو .دنمهلا ىلإ لحرو .يراصنألا بيعشاب
 هرمأو «نييسورديعلا هللا دبع نب دمحو هللا دبع نب خيش نب رداقلا دبع

 ء«يلع نب هللا دبع ديسلا يلولا خيشلا ىلإ ةلحرلاب رداقلا دبع خيشلا

 هتبحص مزالو ندع برقب لطهولاب ةريهشلا ةيرقلاب وهو هيلإ لحرف

 ةجح جحف «فلأو ةرشع عست ةنس جحلاب هرمأو ءةمكحلاو ةقرخلا هسبلأو

 هخيش ىلإ داع مث «مالسلاو ةالصلا هيلع هدج [دجسم] رازو مالسإلا

 ةنس يف هخيش لقتنا مث «هتنبا هجوزو هيلع لبقأف لضفلا نم لزجا دقو
 طهو ىلإ عجر مث :مالسإلا ةجح هخيش نع جحف فلأو نيثالثو عست

 ردنب هنطو ىلإ عجرو هل بطت ملف «نطولل الحم اهلعجي نا دارأو :نميلا
 رطق دصق مث :[لاق نا ىلإ] هلاح يفخيو لومخلا ةياغ يف ناكو . رحشلا

 عبرأل ةعمجلا ةالص دعب هتافو تناكو :[يلشلا لاق مث] هب نطوتو زاجحلا
 فلاو نيعبسو ىدحا ه١0١٠1 ةنس يفاثلا عيبر رهش نم تلخ رشع

 ةربقممب تبسلا موي قورش نفدو :هنود نمف ةكم فيرش هتزانج رضحو

 ءدازو رم ام ريظنب يكملا جوخ نيدلا ردب خيشلا هل مجرتو :ةالعملا
 ."'ىهتنا فلألا دعب نينثا ه ٠١١ ةنس يف ةروكذملا ةدلبلاب دلو هلوقب

 ها9”_8 7 ١١1؟عم فاقس دمحخ - عوغ

 ,بيدألا ةودقلا ىكملا يولعاب ''أنب هللا دبع نب فاقس دمحم ديسلا

 لماك :قالخألا نسح الضاف ابيدأ هللا همحر ناكو . ىعفاشلا ماقمب مامإلا

 . طخلا نسح ًارثان ءرعشلل (ظان ليللاب اماوق احلاص اهكافم . تافصلا

 ةمامإلا ةفيظوب ةفرشملا ةكم ريمأ هيلع معنأ ؛ ءارمألا ةداسلا ىدل ابوبحم

 اسيئر هماقا اهترامإ ىلع نب نيسحلا فيرشلا ىلوت املو « يعفاشلا ماقمب

 .غ*/؛ رثألا ةصالخ )١(

 .لصألاب ضايب (9)

 فيولا



 لزي ملو ؛مهيلع ءايناث اسيئر هماقاو ء«ةكم يلاهأ ةيارج بح ىلع لوأ
 ةكمب يفوتف لالجلاو ةزعلا وذ هئاقل ىلإ هاعد نأ ىلإ ءلاوحألا نسحا ىلع

 نفدو «ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو ,«فلأو ةئالثو نيثالثو نينثا ةنس

 نيعبرأو سمخ وأ عبرأ ةنس اهب هتدالو تناكو «هالوم ةمحر هيلع «ةالعملاب

 ةمامإالا ةفيظو تلقتنا هيلاو ءنسح ديسلا نينبا بقعو «فلأو نينئامو

 «ةديكأ ةبحمو ةقادص دلاولا يديس نيبو هنيب تناكو .ليقع ديسلاو

 .الوا هضرعي رعشلا نم ًائيش مظن الك ناكو

 ها١١غو9 - .. ةمالس دمحم - عهم

 , يكلاملا يملا مث «يردنكسالا ريرضلا ميهاربإ ةمالس نب دمج

 دمحو ءيبودنسلا دمحا نع ذخأ ءرعاشلا ننفتملا ريرحنلا رضملا ةمالعلا

 « يشيبشبلا دمحأو « يتيخربشلا مهاربإو «يناقرزلا يقابلا دبعو يشرخلا

 .كلذ ريغو "''ادلجم نيرشع يف مظعلا نآرقلل موظنم ريسفت هلو « مهريغو
 .(رردلا كلس نم ىهتنا) ه49١١ ةجحلا يذ يف ةكمب هتافو تناكو

 اها١؟؟8 - .. لبنس سابع دمحم - 5

 يكملا لبنس دمحم نب ديعس دمحم ةمالعلا زاجحلا ثدحم نب سابع دمع

 ىقلتو « ءالجألا هفالسأك ةكمب دلو .بيدألا ىعذوللا مامإلا . ىفنحلا

 يشحم يكملا بابحلا حلاص دم نب ىيحي ةمالعلا نعو هدلاو نع مولعلا

 يكملا يفنحلا ينتفلا نمحرلا دبع ةمالعلا نعو «كسانملا بابل حرش

 نم رشع ىدحا يف يفوت نا ىلإ دافأو سردو ءاهنقتأو اهزاحف اهريغو
 ةمركملا ةكمب فلاو نيتئامو نيرشعو ناُث ةنس ه١١+8 ةنس بجر

 .ةالعملاب نفدو

 .(تادلجم رشع يف) :١؟8 ص 6 ج رردلا كلس يف )00(

1 



 ه3ا6١٠.-.. لينس يقابلا دبع نبدمحع - عوال

 ناك .يكملا يفنحلا ؛ يثبحلا هللا دبع نب لبنس ىقابلا دبع نب دمع

 ةمه وذ لثملا يدع عيدب طخو ةيبدألا مولعلا يف ةراهم هل ًابيدا الضاف

 لاغتشالا عم ةميظع ةساير هل تلصحو مارحلا دجسملا ةراع ىلوت « ةيلع

 هلو جرخت هبو ؛نالع نب يلع دمع ةمالعلا مهنم خويش نع ذخأو مولعلاب
 ةامسملا ةلاسرلا اهيف مظن يذلا ديوجتلا ةموظنم ىلع حرش :اهنم تافلؤم

 ىهتنا ةفرشملا ةكب فلألا دعب نيسمح ه٠6١٠١ ةنس يف يفوت « داشرالاب

 .ةمججرتلا بحاص لسن نم لبنس تيب ّلعلو :لوقأ .لئاخلا رهز نم

 اها١١؟68١ - .. 0 لبنس ديعس دمح نيدمحه - ع4

 .«لبنس دمح نب ديعس دمحم خيشلا زاجحلاب ريهشلا ثدحلا نبا دمج

 ةعامج ىلع أرقو ءاهب أشنو ةكمب دلو .هيقفلا ماعلا مامإلا يكملا يفنحلا

 ةمالعلاو « يكملا بابحلا حلاص دم نب ىيحي ةمالعلاو روكذملا هدلاو مهنم

 , يكملا ينتفلا نمحرلا دبع خيشلا لضافلا ةمالعلاو «لامج فراع خيشلا

 هيقفلا ةمالعلا وخأ وهو مانألا دافأو ءمارحلا دجسملاب سردو حجنو زافف

 نعو اهنع يفوت روكذملا ديعس دمخ خيشلا ناف «لبنس رهاط خيشلا

 مارحلا ةجحلا يذ نم سم يف مجرتملا ةافو تناكو سابع دمع خيشلا

 .ةالعملب نفدو ةكمب فلاو نيتئامو رشثع ةتس ه1 ةنس

 لبنس دمج - عوو

 لاله دم خيشلا «نيريهشلا نيملاعلا دلاو يكملا يعفاشلا لبنس دمج

 نوهتني ةكمب نآلا نودوجوملا لبتس تيبو ؛نيثدحلا ديعس دمع خيشلاو

 دلو لهو ءةافو الو ةدالو ىلع هل فقأ م «هيلإ نوبستنيو مجرتملا ىلإ

 لهأ نم هنأ نئارقلاب مع هنا ريغ هل مجرت ًادحا رأ مو ءاهريغب وأ ةكمب

 .رشع يناثلا نرقلا

 ققشح



 اها١١ا!6 - .. لبنس ديعس دمح - 6.

 .هيقفلاب ريهشلا . يكملا يعفاشلا لبنس دمحم خيشلا نب ديعس دمع

 مامإ ء اب نكاس هتيرذ نم ضعب نآلا ىلإو .اهب هانكس لحم نآل . ةورملاب

 .هنارقا ىلع مدقتملا .هنامز يف زاجحلا خيش .نيمألا هتلا دلبب نيثدحلا

 رئاس يف انقتم .|هف ءالضفلا لمكا ءالع ءالعلا دحوأ اهيقف اثدحم ناك

 يقلتلل هيلإ لحرت .ثيدحلا مع يف اطباض ارهام .ةعبرألا ةْمألا بهاذم

 :يسرمنلا ديع خيشلا نع اهاورو مولعلا ذخا .ةلجألا ءالعلا هنع

 بحاص لاقو .«يرصبلا ماس نب هللا دبع ثدحملا تخا نبا رمع ديسلاو
 بهاذملا يتفم ةماهفلا .ققحلا ةمالعلا ملاعلا :هتنججرت يف تامحرلا ليزنت

 هلمعو هلضف ىلع عمجملا .ريغصلا يعفاشلا مامإلا ثيدحلا مامإ :ةعبرألا

 فلأو ةئامو نيعبسو سمح ه 1١076 ةنس فئاطلاب يفوت :[لاق نا ىلإ]

 .ىهتنا هنع هللا يضر سابع نب هللا دبع انديس كابش مامأ نفدو

 .رهاط خيشلاو .دمح خيشلا لضافأ ءالع مهلك ةثالث ءانبأ فلخو

 :مارحلا دجسملاب نوسردم .؛فانحأ مهنا الإ .سابع دم خيشلاو

 نيمرحلاب اهيلع (لبنس لئاوأب) ةريهش ثيدحلا لئاوأ يف ةلاسر مجرتمللو
 .مهنم خياشم ةدع ىلع اهتطبضو اهمتأرق دقو .لوعملاو لمعلا اهريغو
 يلع ديسلاو . يكملا مث يدنهلا قحلا دبع خيشلاو « دلاولا يديس يخيش

 نمو . يكملا يشبحلا نيسح بيبحلا ديسلاو «ةرونملا ةنيدملاب يندملا رهاط

 يدركلا ميه اربا ةمالعلا نبا يلدملا رهاط وبا دمحم ةمالعلا مجرتملا خياشم

 يملت ىعقاشلا يسرمنلا يرهزألا يلع نب ديع خيشلا ةمالعلاو : يناروكلا

 دقو « يلخنلا دمه خيشلا ةمالعلا مهنمو ءيرصبلا ملاس نب هللا دبع خيشلا

 يعفاشلا ليقع نب دمحا نب رمع ديسلا مهنمو ءاضيا هنع ةقيرطلا ىقلت
 .يكملا يرصبلا ملاس نب هللا دبع ةمالعلا تخا نبا ىكملا
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 ١. - 6لبنس لاله دمحع .. - 09؟١اه

 ةكمب دلو ءدنسملا ةمالعلا يعفاشلا . يكملا لبنس دمحم نب لاله دم

 نع مولعلا يقلت يف ّدجو ؛ليصحتلاب معلا ةرمث ىنجو أشن اهو : ةمركلا
 ,يلخنلا دمحم نب دمحا ثدحلا ةمالعلا نع هيقلت رثكا ناكو «خويشلا

 هنع ذخأو «ثيدحلا ملع يف ىلوطلا ديلا مجرتملل ناكو ءهنع ىورو
 ء«لبنس ىنغلا دبع ةمالعلا ةفرشملا ةكم يتفم هنبإ مهنم .نوريثك

 .رهاط ةمالعلا دلاو لبنس ديعس دمحم خيشلا رحبلا ءدنسملا ثدحلاو

 فلأو نيتكئامو نيسمخو عست ةنس يف ةفرشملا ةكمب يفوت .مجرتملا وخأو

 .ةالعملاب نفدو

 ها؟ا95 - .. ىسونسلا دمحع - 0.

 يكلاملا يكملا مث .لصألا يبرغملا يمونسلا دمحم خيشلا هللاب فراعلا

 ءريبكلا ليلجلا مامزالا . ىسونسلا نب يلع نب دمحم هنال هدج ىلإ ةبسن

 ةكم ءالع نع ذخأف ءدهتجاو دجو معلا بلط ءريهشلا ثدحلا ةمالعلا

 ةمالعلا ةكم لها نمف .مارحلا دلبلا ىلإ نيدراولا نم مهريغو ماخفلا

 دبع خيشلاو .سيرلا حلاص دمحم خيشلاو لوسرلا [بر] دبع رمع

 يديس هللاب فراعلا بحصو مهنع ىورو هوزاجأ مهلكو « يميجع ظيفحلا
 ةقرخلا هسبلأو ركذلا هنقلو مولعلا هنع ذخأو سيردا نب دمحا ةمالعلا

 لبجب ةيوازو اتيب هل ينب هدعب فلختو ,ةصاخلاو ةماعلا ةزاجالاب هزاجأو
 سيردتلاو ءارقإلل ىدصت مث «ةرماع ةدوجوم نآلا ىلإ يهو سيبق يبا

 . لكلا عافتنالا هب سانلا عفتناف ةروكذملا هتيوازبو مارحلا دجسلاب

 ملع يف ةعس ناكو :؛مولعلا رئاس يف هب اوجرختو ةبلطلا ءالجا هنع ذخاو

 ءهتيص دعبو «قافالا رئاس يف هركذ راطو ءاهريغو ريسفتلاو ثيدحلا

 ىمسم تبث ةمجرتلا بحاصلو .ملعلاو لضفلاب هيلإ راشملا وه ةكمب راصو
 ةديدع تافلؤم هلو «ةقراشملاو ةبراغملا انتاداس تابثإ يف ةقراشلا رودملاب
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 . فلأو نيتئامو نيعبسو تس اه ١١17 ةنس ةكمي مجرتملا فوتو « ةقئاف

 ه٠ ٠ -- اه ا .ممزب لهس سس دم 2 م٠.

 نمحر لا دبع نب هللا دبع نب دمحا نب دمحم نب لهس نب دمحم ديسلا

 نبا هللا دبع نب دم نب «ليوطلا نسح نب دم نب «يليذحلا هللا دبع نب

 يولعاب نسحابب ريهشلا ءدمح نب يولع نب نمحرلا دبع نب دمحا هيقفلا

 رواج «مام,الا هيقفلا خيشلا ديسلا يكملا مث يمرضحلا ينيسحلا يميرتلا

 يف ةكراشم اذ «فوصتلاو هقفلا ةفرعم يف ةيآ روكذملا انخيش ناك ةكمب

 كلذ ةعامج نع هدلب يف خويش نع ذخأ :هتركاذو هتبحاصو «ىتش نونف
 ىلإ لحر مث ءلصحو عربف خيش نب رداقلا دبع ديسلا همع مهنم رطقلا

 مولعلا يف همزالف ءدنهلاب نابيشاب هللا دبع نب رمع ديسلا مزالف دنهلا

 عطقناف نيمرحلا ىلإ لحر هيلع أرقت تناك يتلا مولعلا يف هيلع لغتشاو
 .ةحلاصلا لاعألاو «ةعفانلا مولعلا يف خسار مدق ىلع ؛ةدابعلل ةكمب

 ىسيع خيشلا انخيش سورد رضحو .يولع نب دمحم ديسلا ىلع ددرتو

 ءراهنلا ةراعو ليللا ءايحإل ًامزالم ناكو «نايبلا نف يف «ىلاعثلا
 وأ نامث ةنس ةكمب هتافو تناكو « |هريغو هقفلاو ةيبرعلا يف ةبلطلا ءارقاب

 نفدو «بقعي مو .ةنسلاب المع جوزت دقو .فلألا دعب نيناُمو عبس

 .يميجع نسح خيشلل اياوزلا ايابخ نم راصتخاب ىهتنا ةالعملاب

 ه.. - ١؟9. ؟ىلذاش دمح - ه.ع

 .يعفاشلا عساو دم نب .دلوملا يكملا ءلصألا يواجلا يلذاش دمح

 نيعستو فين يف ةكمب هدلوأو ءاهب رواجو ةكم ىلإ هواج نم هدلاو مدق

 نتمو ءديجملا نارقلا ظفحو ءةحلاص ةاشن اهب أشنو . فلأو نيتئامو

 يف عرشو «نوتملا نم اهريغو ةيفلألاو «ةيبحرلاو ءديحوتلا يف ةيسونسلا
 يل اكيرش ناكو ءتقولا خياشم ىلع ارقو ء«دجلا دعاس نع رمُسو بلطلا

 2غ:



 ارق احلاص ايكلف اههف انطف ايكذ ناكو « خياشملا ضعب ىلع معلا بلط يف

 قطنملاو ديحوتلاو ثيدحلاو هلوصاو هقفلا يف لضفاب حلاص خيشلا ىلع

 ىلع أرقو «بتك ةدع اهريغو ضئارفلاو ضورعلاو نايبلاو يناعملاو

 ءهيف جرخت هبو ؛كلفلا يف يوونلا خيشلا طبس يواجلا قحلا نبع خيشلا
 نباو ةياقنلا دماح دم ديسلا ىلع أرقو هريغو هقفلا يف ًاضيأ هيلع أرقو

 ةدافإللاب الغتشم لاز امو ءمارحجلا دحسملابو هثسب سردو ءعربف

 الإ ضرمي مو "ايف ةكمب يفوتف مالا هافاو نا ىلإ ةدابعلاو .ةدافتسالاو

 .اراغص ًادالوأ بقعو لئالق امايا

 2 حر هاش دمح - ه.ه

 خويش نع مولعلا ذخأ ع لصألا يفنح لا . يماشلا ىكملا خر هاش دم

 ةريثك تافلؤم ةهحرتلا بحاصلو يميجع نسح خيشلا لاق : ءالجأ لضافا

 نم وهو ءًاصخلم ىهتنا :ريبك دلجي يف (ةيادهلا ةيادب) ىلع هحرش اهنم
 .رشع يداحلا نرقلا لهأ

 اها! ل.ل ينيب رش لمح - 06.3

 :ليلجلا ملاعلا «مارحلا دلبلا ليزن « يعفاشلا يرصملا ينيبرش دمج

 ىلإ لحر مث ءداهتجاو دجو حالص يف اهب أشنو هدلبب دلو .مامطلا ءارقلا

 ةئاثلثلا سار ىلع ةمركملا ةكم ىلإ مادق 5 «ةدم اع ثسلو «ةرونملا

 , فلأو ةئاثلثو نيرثعو ىدحا ةنس لاوش يف اهب يفوت نا ىلإ اهب رواجو

 .لصالا ضايب )١(

1 



 درو املو ءةدحاو اتنب بقعو . ةنس نيعبسلا زهاني هرمعو «ةالعملاب نفدو

 ,عافتنالاو ةدافإلاو مارحلا دجسملاب سيردتلل ىدصت [ةكم ىلإ ] اهيلإ
 ريثك هب عفتنا «تاءارقلا معو وحنلاو ريسفتلاو هقفلا يف سردي ناكف
 اعرو احلاص تاءارقلا مع يف انقتم ارسفم اهيقف املاع ناكو .ةواجلا نم

 .ىلاعت هللا همحر اعضاوتم

 ها5١٠١١ - .. يلالبنرشلا دمحع - ه.ا/

 هل مجرت .يعفاشلا :يكملا مرحلا ليزن :يلالبنرشلا دمع نب دم

 مولعلا يف نئفتملا .يوحنلا هيقفلا مامإلا :لاقف جوخ نيدلا ردب خيشلا

 ارق .تاقيملاو ضيارفلاو باسحلا مولع يف ةرهاقلاب درفنملا : ةلوادتملا
 .يسلبارشلا خيشلا نع ذخأو جرخت هبو :يحازملا ناطلس خيشلا ىلع
 روصنم خيشلاو ١ يضرفلا ينومجلدلا دمحم خيشلاو «يلبابلا دم خيشلاو

 هنع ذخاو ءرهزالا عماجلاب هخويش ةايح يف ءارقإلل ردصتو . يخوطلا

 مدق مث .رهزألا عماجلاب ءالعلا سيئر راصو .لضافألا رباكألا نم ريثك
 ذخأف «سوردلا مارحلا دجسملاب أرقأو ءامب رواجو جحف ًاجاح ةكم

 نيرشع ثلاث ءاثالثلا ةليل هللا همحر يفوت ؛مالعالا ءالعلا نم اهب نم هنع

 كلذ ىحض هيلع ىلصو .ةكمب فلأو ةئامو نينثا ه١١١* ةنس نابعش

 .نسح مظن هل ناكو «ناخيش لا يولعاب لآ ةطوحب ةالعملاب نفدو « مويلا

 .هخيرات يف جوخ خيشلا اهركذ ةديصقب هنْيَع ينلا حدم دقو

 ها١؟١9-5.. يىناورشلا اشاب يدشر دمح - 0

 ناك .زاجحلا ةيالو يىلاو .يناتسغادلا يناورشلا اًشاب يدشر دمج

 كلس يف ناكو .اننفتم اقفوم ةماهف احلاص ةمالع املاع ىلاعت هللا همحر

 ةبتر مالسإلا خيش نم بلط هنا ؛'''ةيكلملا ىلإ هلاقتنا ببسو . ةيملعلا

 .ةيندملا بصانملا يأ )١(
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 ءاشاب داؤف مظعألا ردصلل اقيدص ةجرتلا بحاص ناكو «عنتماف ءاضق

 يلو نا ىلإ ىقرتو «ةيكلملا كلس يف هلخداو ةرازولا ةبتر هاطعأف
 ىطعأو .ةرادصلا نم لزع مث اشاب ميدن دومحو اشاب يلع دعب ةرادصلا

 نيتئامو نيعستو ىدحإ ةنس بجر رهش يف ةكم مدقف ءزاجحلا ةيالو
 . ةروكذملا ةنسلا نم نابعش رخآ يف هب يفوتو « فئاطلا ىلإ هجوتو . فلأو
 اهفقوأو ةسيفن ابتك زاح دق ناكو ءهنع هللا يضر ربحلا ةبق يف نفدو
 ءنآلا ىلإ اب عفتني لاز امو « ءيفاه مأ بابب ةنئاكلا ةسردملاب اهعضوأو
 ."'ءهظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ؛عيبو اهنم ريثكلا قرس دقو

 ها١؟55- .. اطش دمح - 4

 هدلبب دلو . ىعفاشلا ىلع نب دوم نب نيدلا نيز اطش دمحم ديسلا

 مث ءاهلضافأ نع مولعلا ذخأو :مظعلا نآرقلا ظفحو اهب ًاشنو ؛ طايمد
 مهب عفتناو ءماظعلا خياشملا ىلع رهزألا عماجلاب أرقو رصم ىلإ لحر

 ءاملعلا هدالوا دلواو اب نطوتو ةفرشملا ةكم مدق 5 « مولعلا نم علضتو

 نامع ديسلا ناتمالعلاو ءاطش رمع ديسلا انخيش مهو ءاهيف لضافال

 دحسملاب ةدافإللاو سيردتلاو ءارقإلل مجرتملا ردصتو « يركب ديسلاو

 يف ناكو ءاعضاوتم افيفع مولعلا يف ارحبتم املع ناكو هب عفتناو مارح
 ىلإ :لاب معنأو لاح نسحأ ىلع لزي ملو ءاكذلا دقوتم ةرهاب ةيآ ظفحل

 نيتئامو نيتسو ةتس ةنس ةفرشملا ةكمب يفوتف :لاحترالا ناوأ نآ نأ

 «نيملاعلا بر هللا ةحر هيلع ةالعملاب نفدو نيروكذملا هدالوا نع . فلأو

 .روكذملا رمع ديسلا كلذب ينربخا (ك نيناثلا براق دقو

 .ىكملا مرحلا ةبتكم ىلإ ةبتكملا هذه تمض (1)
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  - 6٠؟ .. باعشلا دمحخ - .غ5؟١اه

 : يكملا مث ءيندملا يراصنألا دمحا نب يقابلا دبع نب حلاص نب دمح

 خياشم ىلع مولعلاب لغتشاو ةرونملا ةنيدملاب دلو .باعشلاب ريهشلا يفنحلا

 داجو « هموسرو بدالا ِق نئفتو عريف ,هئارعشو هئابداو هئالضفو رصعلا

 :ىوتفلا نيما اهب راصو ؛هنارقأ ىلع لضفلاب زيمتو ءهموظنمو هروثنم يف

 دجسملاب نانبلاب مهيلإ راشي نيذلا نايعألا نم اهب دعي راص ىتح «هريغو

 نم ةيبسح ةباطخ ةفيظو فصن هيلإ لآ ه١+. ةنس نم لاوش
 ةجح بجومب نايلس هيخا نباو «يميجع ظيفحلا دبع يضاقلا ةمالعلا

 فشكب ىمسم بارعإالا ةحلم ىلع سيفن حرش فيلآتلا نم هلو «ةيعرش
 هلو : فلألاو نيتئاملا دعب نيعبرأو فين يف ةكمب هتافو تناكو « باقنلا

 ١ - يلشلا دمع ."٠١ - ”#و.٠اه

 دبع نب ركب يلا نب يلشلاب ريهشلا دمحا نب ركب يبا نب دمحم ديسلا
 هللا دبع مامإالا خيشلا نبا ىلع نب هللا دبع نب يولع نب ركب يبأ نب هللا

 . يعفاشلا يكملا مث يبرتلا ينيسحلا مدقملا هيقفلا ذاتسألا نبا يولع نبا

 ىلإ ] ريرحنلا مامإلا خيشلا :هلوقب يميجع نسح خيشلا هذيملت هل مجرت

 ,«فلأو نيثالث ه١١٠.ةنس نابعش فصتنم يف هتدلبب دلو :[لاق نا

 يبأب مهضعب هانكو :نيدلا لامج هخياشم نم ةعامج هبقلو دمم هدلاو هامسو

 وهو ءهمتخو نآرقلا ظفحو ءهدلاو رجح يف ىبرت هدالوأ لوأ .يولع

 ةيوونلا نيعبرألاو ةيلازغلا ةديقعلاو ةيرزجلا ظفحو نينس رشع نبا

 مزالو ءهخياشم ىلع اهضرعو ءداشرالاو «ةحلملاو رطقلاو ةيمورجألاو
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 نم ةعاجبو هب بدأتو فوصتلاو ثيدحلاو وحنلا هنع ذخأف هدلاو

 ثيدحلاو وحن نيدلا باهش نب ركب يبأ ديسلا نع ذخأو «ءالجألا
 ديسلا نعو ء«هريغ عامسو ءهتتارقب ء.ةيبرعلاو لوصألاو ريسفتلاو

 نب هللا دبع يضاقلا نعو «؛فوصتلاو هقفلا هيقفاب يولع نب نمحرلا دبع
 ذخأو هب هعافتنا لج ناكو «ةيبرعلاو لوصألاو هقفلا بيطخلا ركب يأ

 « ضئارفلاو باسحلاو تاقيملا «نالقعب ريهشلا ناوضراب دمحم خيشلا نع

 ديسلا نعو «باسحلاو ضئارفلاو هقفلا ريبجاب دمحا نب دمع خيشلا نعو

 خيشلا نعو .فوصتلاو ثيدحلا «يرافظلا رمعاب نارمع نب ليقع رمع

 عبرا وحن اهب ثكمو دنمهلا ىلإ لحترا مث ءبيطخلا ريهشلا اجراب رمع

 اب ذخأو «"روفاجيب بحاص نيسح ركب ايأ ديسلا اهب بحصو « نينس

 يف دجو ءاهؤالع مزالف ؛نيمرحلا ىلإ لحر مث «ةيبرعلا مع ةعامجج نع

 «يمزمزلا زيزعلا دبع خيشلا يتفملاك ءانخويش ىلع مولعلاب لاغتشالا

 هقفلا يف ريشقاب هللا دبع خيشلا انخيش مزالو «ةيهقفلا هسورد مزالو

 ضئارفلا ذخأو تام نأ ىلإ ءاريثك هب طبتغاو «ضئارفلاو باسحلاو
 ريسلاو ثيدحلاو «لاجلا نب ىلع خيشلا انخيش نع ًاضيأ باسحلاو

 ثيدحلاو ةيبرعلاو ءهسورد مزالو يلبابلا سمشلا انخيش نع دئاقعلاو

 انخيش نع تاقيملاو «همزالو يبلاعثلا ىسيع خيشلا انخيش نع اهريغو

 ءيولع نب دمحخ ديسلا نع ةقرخلا سبلو فوصتلاو «نايلس نب دمع

 نيدباعلا نيز مامرالا انخيش ىلع عمسو «نسحاب نيز ديسلاو

 ديسلا هزاجا اذكو «هوزاجأو . يشاشقلا نيدلا يفص انخيشو «يربطلا

 دج يف ةمجرتلا بحاص لزي ملو ءدنلا نم ةبتاكم نابيشاب رمع
 رخافملا تاتش نيب عمجج ىتح «ةدابعلاو مولعلا عاونا يف ءداهتجاو

 .دنطلا دالبب ةنيدم روفاجيب )١(

 قيقا



 ءاتفالاب هخياشم نم ةعاجج هزاجاو :[لاق نأ ىلإ] ةدايسلا فانصأو

 قاورب لاجلا نب ىلع خيشلا انخيش سيردت عضوم يف سردف : سيردتلاو
 عطقنا مث ؛ماوعأ ةدع «مالسلا باب نم لخادلا راسي نع مارحلا دجسملا

 ةريثك ابتك فلأو «تاونسب هتوم لبق هيف سردو ءهتيب زيلهد يف ءضرمل

 حرشو « تي / يطويسلل وحنلا يف عماوجلا عمج لئاوأ ىلع ريبك حرش :اهنم
 مامإلا مظن ةيسدقلا ةفحتلا حرشو ءهضيبي مل قطنملا يف يسونسلا ةلاسر

 رابخأب رفاسلا رونلا ليذو «.ضئارفلا يف ةيكملا حنملب ىمسم مياطلا نبا
 نيدلجي يف كسانملا حاضيا رصتخم ىلع حرشو ءريبك دلجم يف رشاعلا نرقلا

 .دلجي يف رشع يداحلا نرقلا خيرات يف رردلاو رهاوجلا دقعو ؛نيريبك

 يف ةديدع لئاسرو « مخض دلحم يف يولعاب لآ بقانم يف يورلا عرشملاو
 ةلوادتملا ةضيبملا هلئاسر امأو .ءةدوسملا نم جرخي مل امم اهريغو تاقيملا

 «بالرطسالا يف ةلاسرو ءبّيِجُملا عبرلا يف هتلابر حرش :اهعفنا نم
 يف ناتلاسرو «لظلا مادقا يف ةلاسرو « اهفالتخاو علاطملا قافتا يف ةلاسرو

 تفرشت دقو ةعامجج هنع ىورو .اتسرهف هسفنل جرخو «.ةلالاب تاقيملا

 دعب رخالا انم لك باجاف .ينزاجتساو هتزجتسا مث اهيف هسورد روضحب

 لسرأو ؛ةكم ءالع نم ءايحألا نم يريغ نود هخيرات يف ينمجرتو ءيبأت
 يباوج زيم مث هيلع ةباتكلاب ينرمأو ,تومرضح نم هب ءيج الاؤس يلإ
 ىلع رمتساو كلذك هل انأو :بيغلا رهظب ًايعاد لزي مو .هريغ ىلع
 تناكو .هتافلؤمو هتايورم عيمجب يف بتكو .هلامج جراعم يف ايقرتم ؛ هلاك
 ثالث ه5١١٠١“ ماتخ ةجحلا يذ نيرشع عسات ءاثالثلا ةليل ةكمب هتافو

 .ىهتنا يولعاب لآ ةطوح يف ةالعملاب نفدو فلأو نيعستو
 هااالال - ١.ال5؟ سمش دمحخ - 7

 لاق : يفنحلا يكملا مث ؛«يمورلا دم نب دمحا نب سمش دم خيشلا
 هللا دبع خيشلا ثيدحلا خيش نع ثيدحلا ذخا :تامحرلا ليزنت بحاص
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 كلام أطومو ةتسلا بتكلا هنم عمس ءةفرشملا ةكمب يِرْصَبلا ماس نب
 نينثآأ ه ١7 ةنس نابعش نم فصنلا ةليل هتدالو تناكو « كلذ ريغو

 فلأو ةئامو نيثالثو عبس هاا ةنس ةكم يقوتو فلأو نيعبسو

 . ىهتنا

 ها١١١؟- ١٠١6١١ ناخيش دمحع - 0

 يولعاب. يكملا يعفاشلا«ناخيش نبدمحا نب ملاسنب رمع نب دمحم ديسلا
 ركب يلأ نب دمحم ديسلا انخيش هركذ:جوخ نيدلا ردب خيشلا لاق . ينيسحلا

 اذه ديرف :لاقف (يولعاب لآ بقانم يف يورلا عرشملا) هباتك يف يلشلا

 هتدالو تناكو «ىرقلا رفوأب يظحو«ىرقلا مأب دلو:[لاق نأ ىلإ] نامزلا

 نأ ىلإ] ءاهب أشنو فلأو نيسمحو ىدحا ه١3١٠ ةنس مرحم رشع يناث
 فوؤرلا دبع نب هللا دبع نب دمحا ةمالعلا انبحاص نع ذخأف :[لاق

 هسورد يف «لاجلا نب يلع ةمالعلا خيشلا مزال مث ءمولع ةدع يكملا

 ثيدحلاو هقفلا يف يسورد رضح مث «ةيبدالا مولعلا نم .اهريغو ةيهقفلا
 «ثيدحلاو ميدقلا يف اهيلع مالكلاب نورخأتملا ىنتعا يتلا حورشلا اهس ال

 نع ذخأو «جاومألا مطالت دنع اهيلع عوجرملا جاهنملاو جهنملا حرش أرقو

 :[لاق نأ ىلإ ] ءهتايورم عيمجب هزاجأو مولع ةدع ناهلس نب دمحم خيشلا
 ثلثلا يف يفوت «عالطا ةعس ةيبرعلا يفو عاب لوط بدألا يف كلذ عم هلو

 نينثا ه١١١؟ ةنس يناثلا عيبر رهش نماث ةعمجلا ةليل نم ريخالا

 مام,الا مارحلا دجسملاب اهموي ىحض هيلع يىلصو ,فلأو ةئامو نيرشعو
 ركذو .ىهتنا لثامألاو ةلجألاب لفاح دهشم يف ءىلخنلا دمحا خيشلا

 عبرا ه85١٠ ةنس ىف مجرتملا يفوت :هناب هخيرات يف يربطلا دمحم مامإللا

 ادبو ءدحاو ريغ نع ذخاو خويشلا بحصو ةكمب أشن هنأو فلاو نيناُتو

 رهاظلاو . ىهتنا نأشلا ةعفرو مولعلا يف :نانبلاب هيلإ راشي راص نأ ىلإ
 يف يفوت دق هل مجرتملا يلشلا ديسلا هخيش نأل لوألا وه ةافولا خيرات يف
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 هتافو لبق هل مجرتملا ةافو تناك ولف فلأو نيعستو ثالث ه97١١1 ةنس

 .يلشلا ديسلا اهركذل يربطلا اهركذ اك

 ها١١؟١ - .. غابصلا دمحع - 06

 يكملا مث .ءلصألا يرصملا غابصلا دمحم نب ملاس نب دمحا نب دم

 مدق لب اهيف دلوي مف هدلاو امأو ءأشن ابو ةمركملا ةكمب دلو .يكلاملا

 ءالعلا تقولا خياشم نع هذخأف معلاب مجرتملا لغتشاو ءرصم نم اهيلإ
 رداقلا دبع خيشلا هذيملتو ءنالحد دمحا ديسلا ىلع أرقف «نايعألا

 لمرلا ملع يف انقتم هللا همحر ناكو اهريغو , يكلاملا يكملا طاشم

 نيفوطملا ةلمج نم ناكو ,«ةديج ةظفاحو ءاكذ اذ اخرّوم «.قافوألاو

 رابخا يف مارملا ليصحت باتك فيلآتلا نم هل :ةبراغملا جاجحلاب قلعتي
 : مهترايزل برغلاب هجاجح ىلإ رفاس '''ءاظعلا رعاشملاو .مارحلا تيبلا
 ةئاثلثو نيرشعو دحاو ةنس ىف فوتو «نيفوطملا ةداع ىلع هتاجاح ءاضقو

 نوقلعتي ةثالث ءانبا بقعو «لضافألا ضعب كلذب يندافا اك .فلأو

 بلاغ ظفحي مهرغصا مهنم دوجوملاو «نانثا هدعب تام فاوطلا ةفرحب

 وحن برغملاب بئاغ وه نآلاو ءراعشألا نم ًاريثكو «يريرحلا تاماقم

 ها٠١.وم_”# - 0.6 يفئاطلا دمحخ - 006

 اختشملا «مولعلا يف رحبتملا ءحالصلاو ريخلاب روهشملا هيقفلا ةمالعلا ملاعلا

 ماعلاب لغتشاو :فلألا دعب عبرأ اه ٠ ةنس ةكم هدلوم .هيمعب اع

 .ةيضيفلا ةبتكملا تاطوطخم نمض يكملا مرحلا ةبدكمب ةخسن هنم دجوي 01(
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 «جرخت هبو ءيرصبلا محرلا دبع نب رمع ةمالعلا ديسلا ىلع أرقف

 :[لاق نا ىلإ] يمرلا سمشلا ةذمالت نم هدلاو ناكو «عربو عفتتاو

 دبع خيشلاو «نالع نب مهاربإ نس دمحأ خيشلا نع ًاضيا مجرتملا ذخأو

 مهنم ةعامج هنع ذخأو . .هخويش نم دحاو ريغ هزاجأو « ىماصعلا كلملا

 ناكو ءاجراب ركب يبأ نب عماجلا دبع خيشلاو ءرابلا رمع 5 دمح ديسلا

 دجسملاب سيردتلل امزالم ناكو .قافولا هيلع بلاغلا .قالخألا نسح

 رجح نبال ةفحتلا ىلع بتكو ؛ماعلاو صاخلل عفنلا هب لصحو .مارحلا

 ىلع نسح حرش هلو .تدرج ول نسحلا ةياغ يف يهو « ةفيطل يثاوح

 هلو جهنملا حرش ىلع ةيشاح هلو «ةبلطلا ضعب ىلع هالما :«ةيمورجألا

 ييلخلا نيدلا سرغ خيشلا نيبو هنيب ناكو .يلمرلل ةياهنلا ىلع تاباتك

 يداح سيمخلا موي مجرتملا يثوت .ةديصقب هحدمو ءةدبكأ ةبحم يبدملا

 نفدو ةكمب فلأو نيسمحو نينثا ه١٠* ةنس ناضمر رهش نيرشع

 بحاص لاقو «هيلإ هددرت ةرثكل يفئاطلا هل لاقيو .ىهتنا ةالعملاب

 دمحا خيشلا نع ذخأو :ركذ ام وحن مالك دعب هتحرت يف "'ارثألا ةصالخ

 ضرعيو ؛«نيكاسملاو ءارقفلا بحي «دجهتلاو ةدابعلا ريثك ناكو « ىمكحلا

 .ريسيلاب ايندلا نم اعناق «نأشلا بابرا نم مهريغ نع

 اها٠.."5 وةالث يربطلا تاداعسلا وبأ دمع - 0515

 نب دمخ بحما نب مركم نب ىيحي نب نيدلا بحم نب تاداعسلا وبا دمع

 خيشلا لاق . يكملا يعفاشلا ينيسحلا يربطلا دمحم بحلا نب دمع ىضرلا

 «مظعلا نآرقلا ظفح .ةئاعستو نيعبس ه 9176 ةنس ناضمر رهش رشع

 .”م/ع :رثالا ةصالخ (1)
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 نم ةدع ظفحو ء.هيف سانلاب ماو .مهاربا ماقمب حيوارتلا هب ىلصو
 ءهقفلا يف يدرولا نبا ةجهبو ءوحنلا يف كلام نبا ةيفلا :اهنم «نوتملا
 تازاجالا هل اوبتكو خياشملا ىلع نيعست ةنس يف انعم هتاظوفحم ضرعو

 خيشلا ىلع انعم لغتشاو ةريسلا ليمج قلخلا نسح ناكو ةداعلا ىلع ايرج
 نفدو فلالا دعب تس ةنس يف ينوتو ءوحنلاو هقفلا يف يرمغلا ءاقبلا يبا
 .نييربطلا ةعامجج ةبرت يف

 ها.١.٠١ - .. يربيطلا نميلا ىبأ نب دمج - ملال

 ىعفاشلا ىنيسحلا يربطلا تاداعسلا يبا دمح نب نميلا يلأ نب دم

 .نآرقلا ةءارقو فاوطلل امزالم ايقت احلاص امللع ناك .ماقملا مامإ « ىكملا
 ةيدأتلا نسح ءهبراقا ةبونو هتبون يف ةمامالل ابظاوم «بلق رهظ نع
 دجسملا نع عطقني ام لقو ءريسيلاب ايندلا نم اعناق افيفع : نآرقلل
 رجح نبدمحأ باهشلا مالسالا خيش هرهص مزالو ءمعلاب لغتشا «مارحلا
 , ظعاولا فؤرلا دبع خيشلا هذيملت هدعب مزالو ءهمورد يف يمتيهلا
 يف هيلا راشي ناكف «نآرقلا دّوجو ءاهلحو ةيبطاشلا ظفحو هقفتو عربو
 :ءارقلاو ءالعلا خيش ةئاعستو نيعست ةنس ةكم رواج املوء تاءارقلا مع

 جوزتو « مجرتملا ىلع ينثي ناكو همزال . يفنحلا يوارحنلا دم سمشلا

 مجرتملا يفوتو ءهايإ ءهتبطخب رجح نبدمحا باهشلا هخيش تنب مجرتملا
 ىلصو ءفلالا دعب ةرشع ه١٠١٠١ ةنس رفص نيرشع عبار دحالا موي

 يربطلا رداقلا دبع مامالا هركذ نييربطلا هتعامج ةبرتب نفدو ماقملاب هيلع
 .ةيربلا ءابنأ هخيرات يف

 ها.8؟-و5؟ -يربطلا هللا دبع نيدمحه - 6

 ىنيسحلا يربطلا دمح بحملا نب ىطعملا دبع نب هللا دبع نب دمع

 ةنس رفص رشع ىناث يف دلو .يعفاشلا ماقملا مامإ .يكملا يعفاشلا
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 هب ىلصو « ميظعلا نآرقلا ظفحو ءةئاعستو نيتسو نينثا ه5
 لغتشاو هماعأ هلفكو : غولبلا لبق هدلاو هنع تامو .ماقملا يف حيوارتلا

 ءةديدع نونف يف عربو «اليوط ًارمع سانلاب مأو «ليصحتلاو ملعلاب
 نسحلا رعشلا مظنو «ةديفملا بتكلا فلأو :نيريثك خياشم نع ذخأو

 نسحو «سفنلا فرشو ءاهيلع ةبظاوملاو ةدابعلا ديزم عم قئافلا
 سيردتلل ردصتو ةءورملا ظفح ةاعارمو «ىوقتلا رفاوو .قالخالا

 دصقو : يعفاشلا مامالا بهذم ىلع ىتفاو ءاليوط ًارهد مارحلا دجسماب

 ماكحا يف حالسلاو .ةدعلا حرش) هفيناصت نمو تاهجلا نم ىوتفلاب

 ىلع حرشو (ةماركلا تابثإ يف ةماقتسالا مس) و (حاكنلا ةدعلاو قالطلا

 ةموظنمو ءاهحرشو ةيمورجالا ةموظنمو ؛ملقلا ريرحت هامس مجعلا ةيمال

 رصنلا يلا انخيش هخيش ظيرقت اهيلعو هننسو هضورفو ءوضولا طورش

 نب رمع خيشلا ةديصقل زيجعتو ريدصت همظن نمو . هتايورمب هايإ هتزاجاو
 :هلوق كلذو ضرافلا

 هلالضو (ىنحنملا) لاض نيب ام

 ةهنيبج حبصو هترط ليل يف

 ةيغبو سوفنلا فتح اهنود نم

 هب فقف قيقعلا اذه يبحاص اي

 (اهنمو)

 هدنع له هسانك لازغ لاساو

 ىسا نم يقالأ امن هدنع وأ

 يتبابص َلُذ ردي م/ هنظاو

 هدودص لوطل يملا الو الك

 الو تفلت يتلا يتجهم هيدفت

 هلاخ ٌربنع بابلالا ىس أشر

 هلالضب ىدنهاو متملا لض
 هلامآ ىلع تدعب دق بصلل

 هلازغ ظاحل نم كداّوف سرحاو

 هلازن ليتق ىحضا نم ربخ
 هلاحو هاوه يف يبلقب مع

 هلالدو هنسح يف ىكتبتو

 هلامج زعب ًايهتلم لظ ذإ
 هلابنب اطس ظحل ىلع جرح
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 (اهنمو)

 هلاطم لوطو ىنع هدودصو هرجحل نحا ينا يرد كىرتا

 (اهنمو)

 هلايخ لايخ ىقلا يك فرطلل ارئاز يسما مونلا يف ول دواو

 هلالح حفسب يحور تحور ول يل فيكو بيذعلا ءام ىلع هأ

 هلالز دربب :'يفطي ول ياشحب اجعال ججأت دقو بيهلل وا

 .ضرافلا نبورمع ةديصقل زيجعتو ريدصت هلو

 :اهوا

 رجاحمب ىَبظلا اهنم اهوابظف رجاحب تررم نإ كداؤف ظفحإ

 ةيربلا ءابنا نم .ىهتنا ةريهش هبقانمو ةريثك هلئاضفف ةلمجلابو

 ةمالعلا ركذو «مجرتملا مع نبا وهو ءيربطلا رداقلا دبع ةمالعلل يربطلل

 ةمحر ىلا ةافولاب لقتنا مجرتملا ناب رداقلا دبع نب يربطلا نيدباعلا نيز

 نيثالثو نينثا ه5١١٠؟ ةنس رفص رشع عبار تبسلا ةليل ىلاعت هللا
 مويلا ىحض مالسلا هيلع هاربا ماقم طابس يف هيلع ىلصو فلاو
 نايعالاو فارشالا اهيف ىبشم ةدوهشم ةلفاح هتزانج تناكو ءروكذملا

 نامز نم اهلثم هتزانج دهاشي م ثيجحب اهلمح ىلع سانلا ماحز رثاكتو
 هتمحرب هللا همر ةالعملب يربطلا ركب يلا خيشلا ربق يف نفدو ليوط
 . ىهتنا

 يربطلا دمج - و

 , يكملا يعفاشلا ينيسح ا يربطلا هللا دبع مامالا نب دمحم نيدلا لام

 : 8 3 202 . . 8 ١
 يف مدقم :لاقف © ةناحيرلا ليذ يف يجحلا ديسلا همحرت :جوخ خيشلا لاق

 .ه6/4 ةناحيرلا )١(
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 مدقتي ءرخزي رحب وهف «ضيفي ارحب هريغ ناك اذإو ءرخأت نإو ماقملا
 :[لاق نا ىلإ ].لباولا هدوجب نض ام اذا دوجيو «لباذلا رخأتي ثيح
 :هلوق نمو

 كفّسلا امأت نم رظحللا فويس نأل كَف هل سيل جعّدلا نويعلا ٌريسا
 كنق اهرخآو مقس املوأف ىوه ا ٍَِلَع نم بلقلا يلخ ٍراذَح

 كش ال هيف كلاه يناف يلع سقت الو مارغلا َلبق الاس ْحرو

 كلها هنود ام نأ ييلعل ياَنَح ْمهَقارف 2 تعدو فرت ملا

 كلحلا هرون نم روجيدلا يف ضَيْبا يدب دانداش يدي نم يصالخ فيكو

 كرتلاهظاحا ديملاضيب لّسدقو ٌةمالس يلثل ىَجزت نأ تاهيهو

 كرتلا نكي ناكنإ اوقدص معن ىقتفلل ُمْسَأ ُبحلا ُكْرَت :نولوقي

 كسن يل فقاوملا يف مُهاوه ًابْيَرَع 35 تاناب نيب يركذو ينوعد

 كسلا اهمظنيف باط تشع ثيداحأ اورّركف يبلق َداَسرِإاومْتْمُر ناو
 كف يلذاع ىور ىنع يذلا ٌلكو ْلُحا ل تاِّم َدْنَملا دودخلاو اما

 ه050 - .. يربطلا ىلع نبدمحع - 0

 5 دهف ١ نا ىهتتا . ةئامسحو نيعبراو

 ها١١#5 - .. يربطلا دمحع - 0١

 ةكم دلو . يكملا يعفاشلا يربطلا رداقلا دبع نب ىلع نب دمحم مامالا

 عربف ءرصعلا خياشم ىلع مولعلا بلط يف دجو نآرقلا ظفحو أشن اهبو

 نب فراع دمحم خيشلا همال هدج ةمالعلا دي ىلع ةقيرطلا يف كلستو بجنو

 )١( نيمثلا دقعلا يف هتمحرت ١/؟١6.
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 ثالث ه١١1<7» ةنس فوتو :تامحرلا ليزنت يف يكملا ناطقلا خيشلا لاقو

 فورعم هربقو رونلا ةبعشب ةالعملب نفدو .ةكمب فلاو ةئامو نيتسو

 . روهسم

 - .. يربطلا لضف نب ىلع نبدمحه - 05

 ها 11

 حتفب ءمركم نب ىيحي نب دمح نب هللا دبع نب لضف نب يلع نب دمخ
 ماقملا مامإ : يكملا ينيسحلا يربطلا دمحم يناثلا بحملا نب ءارلا
 ةئالا لوا يف ةمركملا ةكمب دلو .ريخالا لاجلاب بقلملا يميهاربالا

 نا دعب هدلاو ىلع مولعلا أرقف ء.فصو لمكا ىلع اهب أشنو :فلألاو
 دبع يتفملا ىلع ؛نوتملا نم ًاريثك ظفحو ءهدوجو ميظعلا نآرقلا ظفح

 ينيسحلا كريم نمحرلا دبع نبملسا ديسلا ةمالعلاو «يقيدصلا رداقلا

 ملاس نبدهللا دبع ةمالعلا ثدحلا ىلع ارقو : يكملا ينايلسلا يفنحلا

 ةمزالم يعفاشلا يكملا عاملا سيردإ ةمالعلا مزالو ءهزاجاو يرمصبلا

 ام عيمجب ةماع ةزاجإ هزاجاو «ةيملعلا بتكلا نم ةلمج هيلع ارقف «ةمات
 , موهفملاو قوطنملا يف ةياهنلا غلب ىتح عربف «مولعلا نم هتياور هل زوجت
 ةضهانلا ةجهانلا ةجحلا باتك تافلؤملا نم هل ء؛هردق لبنو هلضف رهتشاف

 خيراتلاو «ناثع لآ ةنطلس يف ناجلا دوقعو ؛ةضفارلا بهذم لاطبإ يف
 لزي ملو «نسحلا ينب ةالو خيراتب نمزلا ءالضف فاحتا ىمسملا فيطللا
 ثالث ةنس يف ةكمب يفوت ىتح ةدافالاو سيردتلاو لاغتشالا ماود ىلع

 ه"595 - .. يربطلا دمج - 0ه؟9

 ينيسحلا «يربطلا هللا دبع نبدمحا نيدلا بحم نبدمم نيدلالامج

 قلل



 يف قبسلا تابصق زئاح .لوقنملاو لوقعملا ناديم سراف . يكملا يعفاشلا
 دهف نب نيدلا مجن ةمالعلا ركذ .ةكمب هدلاوك أشن .لوصالاو عورفلا ةبلح
 ةدعقلا يذ رشع سداس يف ةئاتسو نيعستو عبرا ه 5714 ةنس يف يفوت هنا
 يف اهنيب قرفلاو اهيف نيدلا بحم هدلاو تام يتلا ةنسلا يف يأ .ىهتنا
 .ةغللا يف ةموظنم ىلاعت هللا همحر فلا :رهثشالا

 ها8١١١ - ةا"ال يريطلا ىيحب نبدمحه - ه؟:

 هنيأ هركذ « يكملا يعفاشلا ينيسحلا يربطلا مركم نب ىيحي نب دمخ

 ةليل ءاشع دلو هنأ يدلاو طخب تيأر :لاق ةيربلا ءابنإ هباتك يف
 رجح يف أشنو «ةئاعستو نيثالثو عبس ةنس ةجحلا يذ سداس ةعمجلا

 ا"ايرودلا قيرط نم ورمع يبا قيرط ىلع يظعلا نآرقلا ظفحف هيوبا
 ىلع ةيبرعلا يف ًارقف سوردلاب لغتشاو «ماقملا يف حيوارتلا هب ىلصو
 ظفحو «يفانجلا حتفلا يبأ خيشلا ىلع هقفلا ينو ؛ يهكافلا هللا دبع خيشلا

 رجح نبدمحا خيشلا ىلع اهلك اهأرقو ءنوتملا نم هريغو داشرالا نتم
 ه8١١1 ةنس لوا عيبر رهش نم رشع يداحلا ةليل ءانثا يفوت « يمتيهلا

 ةالعملب نفدو « سمشلا عولط دعب ماقملاب هيلع ىلصو فلاو ةرشع نام

 .يربطلا بحلا ربق يف هيبا ىلع

 هوم - .. ىلبارطلا دمحع - 06ه

 يف ةكراشم هل ناك ؛يفنحلا ىكملا مث .يسلبارطلا دمحم ةملس وبا
 يفنحلا « يسلبارطلا نيساي نب ىلع نيدلا رون مالسالا خيش مزال :هقفلا
 ماقملا ةمامإ يلو مث :ةيناحرلا بهاوملا بحاص ءرصمب ةاضقلا يضاق
 لزع مث ءةدم يراخبلا دمح مامالا موح رملا انيحاصل اكيرش ةكمب يفنحلا

 .(ةيبطاشلا) تاءارقلا مع ةّمأ دحأ يرودلا رمع نب صفح ورمع وبا وه يرودلا (1)
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 فاوطلا ةمزالم نم .ةنسح ةقيرط ىلع ةكمب اهنع الوزعم رمتساو اهنع
 ءاعبرالا موي يف ةمججرتلا بحاص ةافو تناكو «نسحلا تمسلاو ةدابعلاو

 ىلصو ةكمب . ةثاعستو نيناكو ثالث ه و١58 ةنس نم ىلوالا ىدامح ثلاث

 يضاقلا نب هللا راج خيشلا هيلع ةالصلل مدقتو «ةبعكلا باب دنع هيلع

 ةزانج هل تناكو .ةكمب ةيفنحلا ءالع ءاربك دحأ ةريهظ نب نيدلا نيما

 .يبطقلا هدافا ىلاعت هللا همحر ةالعملاب نفدو ةلفاح

 هااالا - .. ةريهظ نبدمحه -

 ماعلا «ةلبانحلا يتفم « يفنحلا يشرقلا يكملا ةريهظ نب ىيحي نب دمح

 هباتك يف يتفملا ديمح نب دمع خيشلا ركذ .ةكربلا رمعملا «لضافلا هيقفلا

 بتكي ناكو ةنس نيناثلا قوف ءاتفالا يف ثكم هنأ) ةلباولا بحسلا

 .يبيدهلا انخيش هدعب نم مث يكملا لبنس عشوي خيشلا ىوتفلا هل

 نم هل يفوت نيحو هلثم ىوتفلا يف ثكم ًادحا رأ مو ءريقحلا هدعب نم مث

 يلع خيشلا نع ءالضفلا ضعب لقنو ىهتنا (ةنس ةرشع عضبو ةئام رمعلا
 هناو .«ةئامو نورشعو عبرا كاذ ذإ هرمع ناب مجرتملا تخا نبا يلبنح

 قافم ةريهظ تيب رخآ وهو لوقأ فلاو نيتئامو نيعبسو دحاو ةنس يفوت

 اك ةلمهملا ءاملا رسكو ةلاشملا ةمحعملا ءاظلا حتفب ةريهظو اهتاضقو ةكم

 اضيا هب قثا نم ضعب ينربخاو «تاقثلا ضعب نع كلذب اطوبضم هتيار

 ًاطوبضم هدجوف ةريهظ ينب ركذ يف ةرينملا رودبلا ةلاسر ىلع علطا هناب
 .ركذ اب

 هاا .ءاأ»ع ؟ مس « ."٠ روشاع دمج 3 هادو

 جرختو ءيدارملا ىلع يشحلا يئاوتلا دمع خيشلا :ةيبرعلا مولعب هنمز يف
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 ول ءاهيلع هل تاريرحتو .كلام نبا ةيفلا ىلع تاقيلعت هطخب بتكو هب

 دمح|ا ةمالعلا ىلع اهيف در ةلاسر فلاو :«تادلجم يف احرش تناكل تضيب

 ,نامزلاب ميدقلا هلل دمحلا :نيهاربلا ما حرش ةيشاح يف هلوق « يمينغلا
 ةعسل «هبلغيو الا ءالعلا نم ادحا ىقالي الق ارظانم ناك هنأ ىنغلبو

 يشايعلا هللا دبع خيشلا انخيش هب عمتجاو ءهتقطان ةوقو هملع

 دعب ثكمو هب تعمتجا ةكم درو امل مث .هنم يل زاجتساو .«سلبارطب

 سيمخلا موي يف هللا همحر ةالعملاب نفدو ينوتو «لئالق امايأ ىنم نم هلوزن
 .ىهتنا فلالاو نيعبسلا دعب

 اهها؟ا0. ؟ - .. روكشلا دبع دمحع - م

 رعاشلا ملاعلا , يكملا يفنحلا ءروكشلا دبع نب هللا دبع خيشلا نب دمج

 دلبلا لضافأ نم هريغو هدلاو ىلع ًارقو ءةمركملا ةكمب دلو .بيدألا

 انبا بقعاو فلاو نيتئامو نيعبسو فين يف ةكمب هتافو تناكو «مارحلا

 معي ال هب ثكمو دنهلا ىلا هدلاو توم دعب رفاس دمحا وهو ءادحاو

 لصالا .ناتيبلا ناذه همظن نمو .نالا ىتح هتوم الو هتايح هٌؤايرقأ

 :روكذملا هللا دبع خيشلا هدلاول ريطشتلاو

 لتاقم ءاج حالسلا يكاش وهو اصالخ بيبحلا نم وجرأ فيك

 ؟لزانمنمله:قاشعلا وعديوهو انامأ هنم نوقشاعلا يلطي

 لباب رخس اهناك ظاحلو ٌسدق بجاوحلاو ءلَْنلا هّيَده
 لباذ دقلاو ءنويعلا فويسلاو ران ٌدخلاو ءروعشلا يعافألاو

 ها05١١ - .. ىميجعلا نسح دمحخ - 8

 قىح ء ماما دنسملا هدلاو مهنم .مالعالا ءاملعلا نم 58 نمع مولعلا ذخاو

 .«نايبلا ناديم يف قبسلا تابصق زاحو .نانبلاب اهيف هيلإ راثي راص
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 ءهدعو رهدلا هيف قدصف ءهدعب هيبأ ماقم هيف ماقف « سيردتلاب هوزاجأو

 هيف عاض امو :هدلاو ةافول هركذ دنع هخيرات يف يربطلا دمحم مامإالا لاقو

 دصتو داهتجاو دج يف لزي ملو .ىهتنا ملظ ام هدلاو هبشا نمو مشعلا

 لهأ نم وهو :مالعلا كلملا ىقالو .ماحلا هافاو نأ ىلإ دابعلا عفنل

 لوألا فصلا نايبب قلعتت ةلاسر :اهنم لئاسر هلو .رشع يناثلا نرقلا

 ضعب ينعلطا هتحرتل يتباتك دعب مث «لادجلا عطقب ةامسم مارحلا دجسملاب

 رهش نماث يفوت هنأب هتافو ىلع يميجع نسح خيشلا انبحاص وهو هتيرذ
 «ةالعملب نفدو ةكمب فلاو ةئامو نيسمحو تس ه07١١1 ةنس يلاثلا عيبر

 اهبحاصل لاقو تامحرلا ليزنت يف كلذك كلذ دعب اضيا اهتيأر مث ىهتنا

 .هنارقا ديرفو هنامز ملاع ناكو هقح يف

 هاا6١. - .. ةليقع دمح - 0

 يفنحلا يدنسلا دباع خيشلا هركذ .يفنحلا يكملا ةليقع دمحم خيشلا

 خيشلا امأو :لاقف ,مهخويشو هخياشم مجارت اهيف عمج يتلا هتعومجم يف

 مولعلا نم مظع بناج ىلع اثدحم .ءايفوص املع ناكف يولعلا ةليقع دمخ

 ىنثا «.تادهاجمو تاضاير هل تناكو ء«عرولاو دهزلاو ىوقتلاو هقفلا عم
 .ىهتنا اريثك همزالو ؟يجاجزملا ركب يلأ نب قلاخلا دبع خيشلا هيلع

 نب ةليقع دمحم :هظفل اذه امب رردلا كلس يف يدارملا ديسلا هل مجرتو

 وبأ :[لاق نأ ىلإ] .ىكملا ىفنحلا ةليقعب هدلاو رهتشملا ديعس نب دمحأ

 نع ذخأف ءملعلا بلط يف ذخأو اهب أشنو ةكمب دلو .نيدلا لاج هللا دبع
 يلخنلا دمج نب دمحا باهشلاو ؛يرصبلا ملاس نب هللا دبع لالا ةمالعلا

 , يكملا ناهدلا دمحا نب نبيدلا حاتو « يميجعلا يلع نب نسح ردبلاو

 . يكملا محرلا دبع نب نيسح خيشلاو «يناروكلا ممهاربإ نب سايلإ الملاو

 ركذلا نقلتو « ينغلا دبع نباب روهشملا يطايمدلا دمحم نب دمحا باهشلاو

 نيسحاب ىلع نب هللا دبع ديسلاو ,يدمحألا ىلع نب دمحم ديسلا نم

 ةمدن



 نكاسلا سورديعلا هللا دبع نب يلع ديسلا ةبتاكم هل زاجأو :فاقسلا
 اهنم ةفيطل تافلؤم هلو :لاق مث .دنهلا ضرأ نم (تروس) ردنبب

 دمحم ريقفلا تايورم يف ةليزجلا بهاوملاو .هتالسلاسم يف ةليلجلا دئاوفلا)
 قالخلا ةياده)و (رباكألا لسالس يف رهاوجلا دقع)و (ةليقع نب دمحا نبا

 سيمخلا درو نايب يف نيعلا ةرق)و (قافالا رئاس يف ةيفوصلا ىلإ

 ثداوح ىلع هبتر خيراتو (ريغص تبث)و (يوبن فيرش دلوم)و (نينثالاو

 قئالخ هنع ذخأو .قارعلاو مورلاو ماشلا ىلإ لحرو .كلذ ريغو نينسلا

 يف سرديو اهب ركذلا مقي راص قشمد لخد الو .هب اوعفتناو .نوصحي ال
 نيسمح ه٠0١١1 ةنس اهب ىفوتو ةكم هدلب ىلإ لحر مث .ةيقمقجلا ةسردملا

 هقف) هباتك هتافلّوم نمو :لوقا .ىهتنا ىلاعت هللا همحر فلأو ةئامو

 يف سيل ىنعم يف نانملا ضيفب) ةامسم ةلاسرو (بويغلا حارعمو بولقلا
 ةلاسرو (ركذلا لضف يف ركذلا عفر) ةلاسرو (ناك امم عدبأ ناكمإلا

 ىرسألا رسلا) ةلاسرو (حاورألا ثيدح ىنعم حرش يف حارفألا سورع)

 (ةبونلا يناعم يف ةبوحلا فشك) ةلاسرو (ىرسا يذلا ناحبس ىنعم يف
 عيبي قلعتت) ةلاسرو (سيلبا ةلئسا نع باوجلا يف سيفنلا لوقلا) ةلاسرو

 قلخ ةهج نم ةلزتعملا ىلع درلا يف ةلاسرو (ةلاقإلاو ةنامألاو ةدعلا

 ديس رابخأ يف نامزلا ناسلا ىمسي خيرات هلو «موظنملا رهوجلاو :لاعفألا

 خيراتو) يدارملا ديسلا لوقو ناجلاو سنألا ريخ هتمأ رابخأو (نابرعلا

 لاح نع رابخألا يف دوجولا ةخسن) ىمسملا وه (نيئسلا ثداوح ىلع هبتر
 مهيلع لسرلاو ءايبنألا نم هنامز ىلإ ملاعلا ءادتبا نم هيف ركذ (دوجوملا
 لاوح أ هرخآ يفو ءاملعلا ريهاشمو نيطالسلاو كولملاو ءافلخلاو مالسلاو ةالصلا

 نيسح ديسلا انخيش دنع ةدحاو ةخسن ةكمب نآالا هنم دجوي ءداعملا

 ىلوألا ىدامج يف هفيلأت نم غارفلا ناك :لاقو اهتعلاط دقو .يشبحلا

 وحن هل ناب ةقث ينربخاو .فلاو ةئامو نيرشعو ثالث ها١١* ةنس

 ةكمب ةيليقعلاب ةريهشلا رادلا نأب دلاولا يديس ينربخأو ءافلؤم نيعستلا

 ملحق



 تلا اهنا مث ةيواز اهب ناك دقو هكالما ةلمج نم تناك اهنأو .هل ةبوسنم

 دبع فيرشلا ةكم ريما كالما نم تراصو جارس هتلا دبع خيشلا ىلإ

 ةنس ةكمب يفوت ةحرتلا بحاص نا تامرلا ليزنت يف ركذو .دشلا

 امارك لضافا ةيرذ بقعأو . ةدباعملا لوأب هتيواز يف نفدو ه8

 ليزتت بحاص لوقو .ةيرذ نالا هل فرعي مو لوقا .ىهتنا احالص

 ةروكذملا ةيليقعلاب ىمسملا رادلاب يه خلا هتيواز يف نفدو تامحرلا
 ا"

 هوو” - .. ىليقعلا دمج - م١

 اك . ريرحنلا ةمالعلا . يكملا يكلاملا يليقعلا قحلا دبع نب دمج

 يفو :هتمحرت 0 ٍق سورديعلا لاق نيحلاصلا هللا دابعو .نيلماعلا ءالعلا

 . ةكمب يكلاملا قحلا دبع نب دم ةمالعلا يفوت ةئاعستو نيعستو ثالث ةنس

 يركسبلا دمه نب يلع ةمالعلا مامإلا خيشلا رجح يف ىبرت دق ناكو

 هيلا ىصوأ اذهو هتذمالت لجأ نم وهف « هيلع أرقو هنع ذخأو . يكلاملا

 أرقو هنع ذخأف .يركسبلا دحا خيشلا انبحاص هدلو ةيبرتب هتافو تقو

 مجرتملاب جرختو ه١ .نيما هللا مهمحر هيلا ىهتنا ام ىلإ ىهتناو هيلع

 نب يلع ةمالعلا دلاو لاجلا نب ركب وبا خيشلا مهنم ريثك قلخ هب عفتناو
 .لاجلا

 ها68١٠ - 98٠.١ ؟نالع ىلع دمح - مي

 دمخ وه :اياوزلا ايابخ يف يميجع نسح خيشلا لاق ءنالع يلع دمع

 كرابم نب يلع نب كلملا دبع نب نالع دمحم نب مهاربإ نب نالع نب ىلع

 يل



 نب نالع نب ؟هيونشق نب رهاط نب دم يبا نب دم نب ركب يبا نب هاش

 نب ديز نب نارمع نب قحسا يبأ نب فسوي نب سنوي نب فيفع نب نسح

 .هتقو مامإو هرصع ظفاح ء.هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبا نب دمح

 ميدقلا يف نيفصنملا دنع ةكم ءالع رخفو .ثيدحلا ذبهجو ريسفتلا سراف
 أشنو نآرقلا ظفحو ءابيرقت ةئاعستلاو نيناثلا دودح يف دلو .ثيدحلاو

 نم اخيش نيسمح وحن كردأف زييمتلا نس نم معلا بلط يف بغرو ًاريقف
 هنأ عاشو .هتقبطو ةريهظ نب هللا راج نب ىلع يضاقلاك '''رشاعلا ءالع
 اموي ىأرف .يفنحلا ناسح نب ممحرلا دبع خيشلا ىلع وحنلا أرقي ناك

 اهب هارتشاف هتطولم الإ هب هيرتشي ام هدنع سيلو عابي ةيمورجالا حرش

 ترثك ىتح ةباتكلاب بسكتيو خسني رمتساو همصاخف هدلاو ىلإ عجر مث

 ىلإ نيدراولا سورد رضحو .نالع مهاربإ نبا دمحا همع مزالو ءهبتك

 خيشلا ديعسلا ردصلا مهنم «ةزاجإو ءاعامس ريثك قلخ نع ذخاو .ةكم
 نمحرلا دبع خيشلاو . يماصعلا كلملا دبع خيشلاو ؛يدنجخلا هللا ديبع

 نسح حخيشلاو ؛«يوارعشلا يزاجح دمحم خيشلاو «ينيبرشلا دمحم نبا

 مثلو .يربطلا هللا دبع نب دمحم خيشلاو .يرقملا دمحا خيشلاو « ينيروبلا

 رثكأ فنصف فيلأتلاب علوو هتيص عفتراو رهتشا ىتح لاغتشالا يف لزي

 دبع خيشلا ناك اذلو ءرصتخمو لوطم نيب ام «فلؤم ةئاعبرأ نم

 يف ءالمءالا سلاجم دقعي ناكو .هنامز يطويس هنإ :لوقي يرايخلا نمحرلا
 لك يف ءىشثنيو .يراخبلا ءاشعلاو برغملا نيب ام أرقيف «هريغو ثيدحلا

 حارشلا مالك دروي ناكو ءهؤرقي يذلا ثيدحلا ىنعمل ةبسانم ةبطخ ةليل
 ةيانع ةكم يلاهأل نكت مل كلذ عمو :نيعماسلا لوقع رهبي اب هظفح نع

 نييواجلا نم مهرثكأو نانثإ وأ دحاو مهنم هرضحي القف هيلع ةءارقلاب

 .رشاعلا نرقلا )١(
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 دبع نب لضف مامإلا هيلع ةءارقلل نيمزاللا ةلمج نم ناكو نميلا لهأو
 يف ىتح راضحتسالا يوق ناكو .ءيدسألا دمححا خيشلاو .يربطلا هلل

 اهيلع بتكيف . ةلئسأ وأ لاس هيلع ضرعيف قوسلا يف رم امبرو :هقفلا
 :ةبتاكم ىشاشقلا نيدلا ىفص انخيش نيبو هنيب تناكو . شام وهو

 ىلإ هباجأف لماكلا ناسنالا نم اباوبا هل حرشي نا انخيش نم بلطو
 هيلإ يدهي ام ةرثك نم هرمع رخاوأ يف ةمحرتلا بحاص ىرثأ دقو :كلذ

 نمو ءهلام ضعب يف ةكم لهأ قوس ضعبل هتبراضم عم نييواجلا نم
 يف نيحلاصلا ضايرل هحرشو :تادلجم عبرأ يف ريسفت :هتافلؤم رهشأ

 قالخا حرشو .2نيدلجم يف يوونلل اهيلك راكذالا ىلع حرشو «2نيدلجم

 هللا هحر هتيب ناكو ءدلجم يف ةيدمحملا ةقيرطلا حرشو .دلجم يف ينلا
 هيف أرقأ تنكو .حر يفارقلا نيدلا سمش هيقفلا خيشلا بتكمل اقصالم

 .تاقوألا ضعب يف زيلهد ةقاط نم لطي ةمحرتلا بحاص ناكو هدنع

 ينتلمشو هسرد يف هل نيثحابملا تاوصا تعمسو هتيأرف .هيقفلا مكيو
 محلا سلجم أرقو يراخبلا مخ نا هل قفتاو ؛ةماعلا هتزاجإ دمحلا هللو
 خيشلا ماقف . فلأو نيثالثو عست ةنس يف تمدها امل ةبعكلا نطاب يف هنم

 لزي مو . مهل مت |اف فيرشلا هعنميل ؛ هيرصاعم نم عمج هناعأو يبيشلا دمحم
 نام ه08١٠ ةنس يفوت ىتح افيلأتو اسيردت ملعلاب لاغتشالا يف لاك ىلع
 لاقو .اصخلم ىهتنا هئابا ةربقم يف ةالعملب نفدو . فلالا دعب نيسمحو

 ثيدح ّمَلَع :لاقف '''ةناحيرلا ليذ يف يبحلا ديسلا هجرتو جوخ خيشلا

 وهف ثيدحتلا نف زاجحلا رطق يف ىهتنا هيلإو ثيدحلا نسحا هلضف
 :هتياردو هتياور لج كلم يذلا هظفاحو هتيار لماحو هتياغ قابس
 ثدح اذإ ثدحف .هردق نيقفاخلا يف هب ىلعأو ؛هردص هظفحتل هللا حرش

 .ه 5557 ةنس هتدالو شمالا يف ققحلا ركذو ١١١/5 :ةناحيرلا ةحفن )1١(
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 هيف داجا امر رعش هلو فيناصت هلو :[لاق نا ىلإ] جرح الو رحبلا نع

 :هلوق هنمف

 كقير فش ريفكاوسلا نيبو ينيبهتلا كقيقرسفنب اقف ريلق قراكلام اب

 دجوي ملو لضفو مع تيب ةكمب اوناك نآلع تيبو راصتخاب ىهتنا
 دجويو ءادج لاحلا ةريقف ةدحاو ىثنا الإ روهظلا دالوا نم مهنم نالا

 نب ىفطصم اضيا هل مجرتو . يمزمز دحاو ركذ مهنم نوطبلا دالوا نم

 نيرسفملا ةتاخ :هلوقب لئاخلا رهز يف اك ؛جئاتنلا يف يومحلا هللا حتف

 هفيلات درسو هركذ ام رخا ىلإ :ةيوبنلا راثالا مداخو .ةيكملا رايدلاب

 ةحتافلا كارتشا نايبب سابتلالا عفر) :اهنمو لاقو ًاقباس ركذ ام اهنم

 يضر رمع انديس تاقفاوم يف يطويسلا ةموظنم حرشو (سانلا ةروسو

 مظنو ءهحرشو نيمثلا دقعلا هامسو نيهاربلا ما مظنو «نآرقلل هنع هللا

 لوصأ يف رانملا رصتخم مظنو ءهحرشو يفاولا دقعلا هامس يفسنلا ةديقع

 :دبزلا حرشو ةيزمهلا حرشو ءهحرشو يجوغاسيا مظنو هحرشو ةيفنحلا

 اهحرشو . ةيمورجألا مظنو هحرشو رطقلا مظنو :يوونلل حاضيالا حرشو

 يف فئاطلا فيطو ءةيمورجألا ىلع دلاخ خيشلا حرش ىلع ةيشاحو

 حرش حالفلا يعادو «ةدايزلا فرحأ يف ةدافإلا نويعو «فئاطلا لضف

 هامسو اهحرشو بارعالا دعاوق مظنو يطويسلل وحنلا لوصا يف « حارتقالا

 .اهحرشو تاراعتسالا مظنو اهسفن نيهاربلا ما حرشو .باهولا حتف

 ةرخافلا ةريثكلا تافلؤملا هلف .ةديدع نونف يف هركذ لوطي امم كلذ ريغو

 نع لئس اذإ ناكو ءرخآ .نم لوا امل فرعي ال رخازلا رحبلاك يه يتلا

 نم نابكرلا هفيناصتب تراس دقلو ءاهنع باوجلا يف ةلامر فلآ ةلأس
 ةكمب تامو .قافتالا هلضف ىلع عقوو :قافآلا هملع المو ءنادو صاق

 هلوقو رعش هلو ه048١٠ ةنس ةجحلا يذ رشع يداح ءاثالثلا موي

 هباتك يف يربطلا اضيا روكذملا خيراتلا يف هتافو ركذو ىهتنا نسحتسم

 ةموظنم حرش يفاعملا عيدب) هفيلات نمو :تلق اصخلم نمزلا ءالضف فاحتا

 ةيح



 داجتسملا حتفلا)و (دوسألا رجحلا لضف يف درفملا ملعلا)و (ينابيشلا ةديقع
 يف :يناجنزلا يلع حرشو «ةمركملا ةكم لئاضف يف باتكو (دادغب لضف يف

 يوذ هيبنتو ؛ليزنتلا ملاعم يف ليبسلا ءايض هامس ريسفتو فرصلا
 ىنعملا اذه يف اذه نم لوطا فيلأت هلو «كابنتلا لوانت ةمرحب كاردالا

 يف ةاقثلا فاحتاب ةامسم ةموظنمو ىفطصملا ةرايز بادآ يف افصلا ةضورو

 هيف مهنع هللا يضر ةباحصلا دحا يأر قفاو ام ينعي «تاقفاوملا

 ريبكلا هخيرات مت امل هنا هيف ركذ رصتخم خيراتو ءاهحرشو ةنسلاو باتكلا

 ضعب هيلإ راشا «مارحلا هللا تيب ضعب هنم طقس يذلا ليسلا ةصق يف

 بتكف كلذب قلعتي امو .تيبلا ةراع يف عقو ام ريرحتب نايعألا

 ىلع حرش وه (فرعتلا ىلإ لوصألا يف فطلتلاو) ءامويف اموي عئاقولا
 مجرتملا ةدالو ناب تامحرلا ليزنت يف دافاو ءرجح نبا ةمالعلا رصتخم

 اضيا هل مجرتو «.ةئاعستو نيعستو تس ه 597 رفص نيرشع يف تناك

 لئاضفلا يف رهدلا دحاو وه :لاقف '''رثألا ةصالخ هفيلأت يف ىحلا ديسلا

 باتك ءيرقمو ةيزاجحلا رايدلاب ةنسلا يبحمو ىلاعت هللا باتك رسفم
 ءالعلا دحأ ءهللا ةبعكع فوج يف هرخآ ىلإ هلوا نم يراخبلا حيحص

 ةريهشلا فيناصتلا بحاص ءرومعملا عبرلا ملاع نيثدحملا ةّئأو ؛نيرسفملا

 ةكمب دلو نونفلا عيمج يف ةلكشملا لئاسملا يف ءهرصع لهأل اعجرم ناك

 نونفلا نم ريثك يف نوتم ةدع ظفحو تاءارقلاب نآرقلا ظفحو اه. أشنو
 يمشاهلا دهف نب هللا راج نب دمحم نب دمحم ريبكلا ثدحلا نع ذخأو

 خيشلا رصمب ةيفنحلا يتفم نعو ءيرصبلا ممحرلا دبع نب رمع ديسلاو
 ءةنس ةرشع نامت نسلا نم هلو ءارقإلل ردصتو «يوارحنلا هللا دبع

 ةياورلا نيب عمجو .ءةنس نورشعو عبرا نسلا نم هلو ءاتفإالا رشابو

 )١( :رثألا ةصالخ / 8 .
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 ةفرعم هنامز لهأ دارفا نم ةقث اماما ناكو .«لمعلاو معلاو ةياردلاو

 هحيحصو هللعب العو لَءهَْلا لوسر ثيدحل اطبضو ءاناقتاو اظفحو
 ةرثكو هطبضو ثيدحلا ةفرعم يف يطويسلا لالجلاب اهيبش ناكو هديناسأو
 طبضلا ريثك طخلا نسح ناكو :[لاق نا ىلإ] «هلئاسرو هتافلؤم

 « مهحرش لوطي نوريثك ةعامج هنع ذخأف سانلا عفنو سيردتلل بصتناو

 يراخبلا مخ يف ةلاسر :اهنمف ررغ اهلك نونف ةدع يف ةريثك ابتك فلأو
 ام نايبب رداقلا ميركلا حتف)و (حيحصلا مخ يف حيبصلا هجولا) اهامم

 مظنب باهولا حتف)و ءرثآملاو لاعألاو .(لئاضفلا نم ءاروشاعب قلعتي
 فيرصت ىلع حرشو :ةغالبلا مع يف لخدملاو دقعلا مظنو «بادآلا ةلاسر

 مزمزب قلعتي ايف دئالقلا ررد)و ءةيافكلاب ىمسملا يلكربلا دمح خيشلا

 ,ةيوونلا نيعبرالا لاجر يف فلؤم هلو ء(دئاوفلا نم سابعلا ةياقسو
 فلؤم هلو ؛«قيدصلا برش نم قيحرلا فشرو « جاهنملا مخ ِق حاهتبالاو

 نسحو ؛ديز همسا نميف فلؤمو :هنع هللا ىضر قيدصلا ىلإ هدادجأ يف

 ةيدحألا تاحفنلاو ءابق دجسم لضف يف ابرلا رهزو ءابق لضف يف أبنلا
 نم هتك ىفطصملل اهف قافآلا سمشو «ةيردلا بكاوكلا زيجعتو ريدصت

 مهفدرأ نميف فلؤم هلو (ةوبنلا متاخ يف ةوتفلا متاحو قالخألا مرك

 (افدرلا ةفرعم يف افرظلا ةيغب) هامس هبوكرم ىلع هعم تقم هللا لوسر
 مهاربإ خيشلل ناهإلا بعشب نايقعلا ةدالق حرشو «نيعبرألا قوف اوغلبو
 ,ةفرع لاعا لئاضفب ةفرعملا لاوقألاو ءقرشلا رايد يتفم نسح نب
 دلوم يفافصلا درومو « فلألاب مسريو ءايلاب مسري ايف فلا نم جهنمو
 يف درفملا بذعلا هلو «ةيربلا ريخ حدم يف ةيربنعلا تاحفنلاو « ىفطصملا

 بجاو فيرعت يف ةلاسرو « دلبلا كلت ةباين يلو نمو ءرصمل يناثعلا حتفلا
 ةنيزخ مسرب هفلا اهدحا ةبعكلا ءانب يف خيراوت ةثالث هلو « ءانثتسالا

 ليلجلا ديؤملا ءابنا وه هترامع ماع خيرات هيف مساب هامسو دارم ناطلسلا

 ليسلا يف هفلأ يذلا فلؤملا صخلو ءداوجلا باهولا تيب .ءانبب دارم
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 يف اع ضرعأ ؛تيبلا ةراع يف عقو ام درجم هنم صخل :هركذ مدقملا

 قلعتي امو ةرشعلا هتراع لاوحا نم .ةركلا كلت نايب نع داز امم هلصا
 هلو ءدارم ناطلسلا ةنازخ مساي رصتخملا اذه لعجو .ماكحألا نم اهب

 هل نب فيرعتلاو مالعألاب فيرشتلا ةيولأ رشن هامس اضيا كلذ يف فلؤم
 ل قيتعلا تيبلا نا هببس «فيرشلا تيبلا نم طقس ام ةراع ةيالو
 هتراع مح نع ءالعلا كاذ ذا ةكم بحاص دوعسم فيرشلا لأس طقس

 يطاعت ةكم فيرشلو .نيملسملا رئاس ىلع ةيافع ضرف هنأب اوباجأف
 اهفقاو نم تنيع اهنا ملعي مل ىتلا ليدانقلا نم هنا ولو هرمعي هناو . كلذ

 ال لمعلا اذه نا هل رهظ مث الوا ةجرتلا بحاص مهقفاوو ةراعلا نيعل
 فلأف هتقفاوم نع ءالعلا مظعم فقوتو : مظعألا ناطلسلا ىلإ الإ هجوتي

 رخالا هفلوؤم فلأف :كلذ يف هليلد نع مهفقوت هغلب مث ءروكذملا فلؤملا

 ناطلسل تيبلا نم طقاسلا ةراع ةضيرف هيجوت يف مالعألاو نايبلا هامس
 رصح نم تيبلا هب دس ام مح يف حاتفلا ميركلا حتف هلو :مالسإلا

 ةراعلا نع بئانلا اهجاتحي يتلا لامعألا يف ةلاسر هلو :حاولأو .داوعأو
 ىلع كلملاب هل لصح نم اهيلإ جاتحي يتلا لاعألا يف ريدقلا حتف اهامس
 ةراعب حوتفلاو بهاوملا ىمسا اهامس ةلاسر هلو ءريمعتلا ةيالو تيبلا
 رجح يف ةلاسر هلو .حوطسلاو اهفقسو ةبعكلا بابو .يميهاربءالا ماقملا
 ,ةجيدخ نينمؤملا ما تيب تاقلعتم يف ةجيرالا تاحفنلا باتكو . ليعامسإ
 :مزمز ركب يف هلوق هنمف قئافلا مظنلا هلو

 حلمأو ىلحأ نيعلا هايم هنمو ةحولم ضعب هيف اولاق مزمزو

 حّلمتو يلقل ولحت تحرب الف ةحالم اهاري يبلق مهلا تلقف

 هذه مهضعب هل دشنأو اهسيمخت هو ةيزمهلا ريطشت 0 اهنم ةريثك راعشا هلو

 :تايبألا

 حباسلا ٌرهاملا هيف ٌقرغَي مفالط هرب ٌحوم توملا و
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 حصان اهّلاق دق ةلاقم يعمساو يفق سفن اي كحيو

 ٌملاصلا ٌلمعلاو ىَقَتلا الإ هربق يف َنانإلا ٌمفني ام

 ايندلا ًالمو عاذو عاش امم هردق فرشو هلضفف لاح لك ىلعو

 ةنس رفص نم نيرشعلا يف هتدالو تناك :هخيرات يف ينيروبلا لاق عامسالاو

 يذ نم نيقب عستل ءاثالثلا راهن يفوتو ةئاعستو نيعستو تس اه 173

 ربق نم برقلاب ةالعملاب نفدو ,فلأو نيسمحو عبس ه ٠١50 ةنس ةجحلا

 هركذ امو لوقأ .ىهتنا ىلاعت هللا اهحر يكملا رجح نبا مالسإلا خيش

 هنأل : يماصعلا خيرات يف روكذملا وه ةروكذملا ةنسلا نم ةافولا نع يجلا

 لها ماما هقح يف لاقو ةجحلا يذ رشع يداح ىف تناك اهنأي هيف ركذ

 ةفرعم هنامز لهأ دحوأ ةقث اماما ناك هناوأو هرصع ظفاحو هنامز

 نمحرلا دبع خيشلا هيف لاقو هَ هلا لوسر ثيدحل اطبضو اظفحو
 .هنامز ىطويس هنا يرايخلا

 اهااعم اا. ىبانعلا لمح د ممب#

 ه١. ةنس يفو :تامحرلا ليزنت بحاص لاق .يبرغملا يبانعلا دمع

 .ةكمب يبرغملا يبانعلا دمع ةمالعلا ماعلا لجألا يفوت «فلأو ةئامو نيعبرأ

 اهب تامو ةنس اهب ماقأو .جحلل ةكم مدق الضاف املاع ناكو :ةالعملاب نفدو

 .نونلا ديدشتو ةلمهملا نيعلا مضب يبانعلاو . ىهتنا

 ه5و895 - و5“ ىهكافلا دمحع - هع

 ةمالعلا « يلبنحلا يكملا يهكافلا ىلع نب دمحا نب دمحم تاداعسلا وبأ

 ققحلا ريبكلا خيشلا :هخويش نمو .ةعبرألا بهاذملا يف أرق .ريهشلا
 نب دمحم خيشلاو .يمتيهلا مالسإلا خيشو ءيركبلا نسحلا وبا ةمالعلا

 ,مهددعرثكي ديبزو تومرضحو ةكم لهأ نم نيرخآ يف باطحلا ىيحي

 هتاءورقمو هوزاجأو «نيعستلا ىلع نوديزي مهنع ذخا نيذلا نا لاقيو

 الا



 عنقملاو ةيفسنلا دئاقعلاو « ةيوونلا نيعبرألا هتاظوفحمو ءرصحنت ال ةريثك
 يف كلام نبا ةيفلاو .هقفلا لوصأ يف عماوجلا عمجو .ةلبانحلا هقف يف
 «تاءارقلا يف ةيبطاشلاو «نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلتو وحنلا
 ءمظعلا نآرقلا ظفحي ناكو ,«سانلا ديس نبال ةريسلا يف نويعلا رونو

 لئاسرلا نم ةدحاو ريغ فلأو رثنو مظنو ءديوجتلا عم ةعبسلل أرقيو

 حرش اهنمو ءادج ةديفم يهو .يسركلا ةيآ اهيف ملكت يتلا اهنم «ةديفملا
 يف ةلاسر اهنمو (ةيعفاشلا هقف يف راصبألا رون) ىمسملا راونألا رصتخم

 يف ةوظحلا قزرو نيطالسلا ضعب مساب هلعج ليلج باتك اهنمو .ةغللا
 , عطاق مس سانلاب سنالاو ءعطاس رون هللا سنألا :لوقي هتعمسو هنامز

 عقوف ءارزولا ضعب سلجم ترضح لاق هنا قافتالا بيرغ نمو .هللا همحر

 نورمأتأ# :ىلاعت هلوقك : معلا لهأ ضعب لاقف «يراكنالا ماهفتسالا (ركذ)

 ةروس) ؟«نولقعت الفأ باتكلا نولتت متنأو مسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا
 ذئنيح ترضحتساف كلذ هنم تمهفف ضيرعتلاب لإ راشأو (؟ ةيآ ةرقبلا
 متخو معىلع هللا هلضأوهاوه هلا ذختا نمت يأرفأ» :هلوقو هل ابطاخم تلقف

 الفأ هللا دعب نم هيدبي نمف ةواشغ هرصب ىلع لعجو هبلقو هعمس ىلع

 هيمسي يدلاو ناكوء لجرلا كلذ لجخف (؛ه ةيآ ةيثاجلا ةروس)؟«نوركذت
 :رخآ لاقو هنم ىخسأ تيأر ام مهضعب لاق .اداوج ناكو مالسإلا خيش

 ناكو ناسحإ هيلع هلو الإ دنلا لخد برعلاو فارشألا نم ادحأ نظأ ام
 ناكو« ةدحلا هيلع بلغتناكو ءضارقتسالا ريثكناك كلذلو: ًائيش كسمي ال

 دنهلا لخدو :«قلمتلا ىلإ هنوبسني امبر هباحصأل هعضاوت ةدش نم
 عبس ةنس يف ةفرشملا ةكم هنطو ىلإ عجر مث ةديدم ةدم اهب ماقأو

 ةنسلا يف جح مث « هني ينلا [دجسم] رازو ماعلا كلذ جحف «نيسمخو

 يفوت نا ىلإ اهب ماقأف ةثاعستو نيتتس ةنس يف دنهلا ىلإ داعو اهيلت يتلا
 نينامثو نينثا ةنس رخآلا ىداج رشثع يداح ةعمجلا ةليل هللا همحر
 يف دلو مجرتملا نا تارذشلا نع ديمح نب دمحم ةمالعلا لقنو .ةئاعستو

 تو



 . ةثاعستو نيرشعو ثالث ةنس

 ها١؟8. - .. ىبايتفلا دمحع - هه

 ةيرذ نم وه يفنحلا يكملا مث « يسدقلا ينايتفلا نيسح نب دم ديسلا

 ةصالخ بحاص لاق .ينايتفلا يسدقلا نيدلا ءالع نب مهاربإ ةمالعلا

 نم روكذملا مههاربإو حالصو ملع تيب سدقلاب ينايتفلا تيبو رثألا
 ةرخصلاب امامإ ناكو ءريبكلا يلمرلا نع ذخأ .نيروهشملا مهئالجأ
 ىهتنا ةنسلالا ىلع ةروهشملا هتركذت اهنم ةديدع تافلٌوم هلو ةفيرشلا

 ةكم ىلإ لحترا مث ءالجألا سدقلا خياشم نع مولعلا ذخأ مجرتملاو

 اهمدق املو .فلاو نيتئامو نينامثو فين يف ةكمب يفوت نا ىلإ اهب رواجو

 دمخ فيرشلا انديس ةكم ريما هبحاو «مارحلا دجسملاب سيردتلل ىدصت

 هديب اريرقت هاطعأو ىفنحلا ماقمب ةمامإو ةباطخ ةفيظو هدلقو نوع نب

 نيتنباو ةثالث ءانبأ فلخو ءىلاعت هللا هحر ةالعملب نفدو اهنمضتي

 مهلكو هدعب نم ةروكذملا ةفيظولا هيلإ تلقتنا يذلا وهو نيسح مهربكا
 ىسوم ديسلا دنع ةروكذملا ةمامالاو ةباطخلا ةفيظو نآلاو ةيرذ اوبقعا

 قلعتي احلاص الجر ناكو ءاهمأل يتجوز دج روكذملا نيسح ديسلا نبا

 معنو محر اننيبف كلذك ىسوم ديسلا هنباو « يج رطع هتعنصو بطلاب

 .مجرتملا ينايتفلا تيب نم ةكم مدق نم لوأو مه سانلا

 اهها؟؟51 - .. سودرف دمش - 005

 ةكم ليزن «ءيناملسلا يناغفالا ينغلا دبع نب دمحم نب سودرف دمخ
 ءًاريغص ةكم لإ هدالب نم مدق .ملاعلا يفنحلا ءاهب رواجلاو ةفرشملا

 ثيدحلا هيلع أرقف .يكملا يفنحلا لامج خيشلا سورد مزالو رواجو

 ناكو «ًاراد اهب ىنبو ,ةكم جوزتو جرخت هيو كلذ ريغو هقفلاو ريسفتلاو

 عم ضورفلا ةسمخ ءادأ ىلع ابظاوم انيص انيد اعضاوتم اهلح احلاص

 تدفوإ



 عبرا ةنس لوألا عيبر رهش رشع ثلاث نينثالا موي يف ةكمب يفوت .ةعاجلا

 هنسو ةالعملاب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع يىلصو . فلأو ةئافلثو نيرشعو

 ىلع ةعاجلا عم دجسملاب حبصلا ىلص نا دعب كلذو .نيناثلا رشع يف

 نطب عجو كلذ دعب هارتعا لب .لبق ضرم هب نكي ملو :هتداع بسح
 وهو |اهدحا نينبا بقعو ىلاعت هللا همحر تام مث .ةعاس وحن ثكمو

 .""اهتمججرت تمدقت دقو سردم لضاف ملاع ديمحلا دبع خيشلا ريبكلا

 ىفاطف رون دمح - هال

 اهب أشنو فلأو نينئامو '''ةنس ةفرشملا ةكمب دلو .ىكلفلا ماعلا  يعفاشلا

 نع اهب ماعلا ذخأو معلا بلط يف ةرهاقلا ىلإ لحرو هدلاو رجح يف
 نم ريثك يف عربو يفنحلا تيخب خيشلا مهنم نيدنسملا ةّئألا نم ةعامج
 قلخ نسحو عضاوت عم .ديفيو سردي ردصتف ةكم ىلإ عجر مث « مولعلا

 ةرئادب نيفظوملا دحا راصو تاواجلا نم ريثك هب عفتناو ةدوتو حالصو

 . 5!فراعملا

 ها. 9 - .. ىسدق ديعس دمحخ -

 دحا راصف اهئالضف نم ةعامج نع معلا ذخأو ةمظعملا ةكمب دلو .ةيمحلا

 .؟6*” :ةهحرتلا (1(

 .لصألاب ضايب 5(1)
 يف ةينسلا ةيادحلاا مجرت يدوعسلا دهعلاو نيسحلا دهع يف فئاظو ةدع يف بلقتو ()

 : يعفاشلا هقفلا يف (ءىدتبملا مس) مجرت اك ؛ةيوياللا ةغللا ىلإ (ةيفلسلا ةديقعلا
 يف اوضعو - اواجلا خياشمل اسيئثر يدوعسلا دهعلا يف نيعو ءدواد خيشلا هدج فيلات

 اهيف رمتساو ءاضقلا ةسائرب اوضع مث ةكمب ىربكلا ةمكحماب ايضاق مث فراعملا ةيريدم
 .( 5.8 ص مجارتو ريس - ه١1*+ ماع يفوت نأ ىلإ
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 ملع لك يف سردف .«سيردتلاو ءاتفوالاب مهنم دحاو ريغ هزاجأو « اهئالبن

 ةيعفاشلا ءاتفإ دلقتو سيردا نب دمحم مامرإلا بهذم يف ايس ال سيفن
 ناليلجلا ناثدحملا هخياشم ةلمج نمو مايق متا هب ماقف مارحلا هللا دلبب

 حلاص دمحم خيشلاو .«يفنحلا لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا نايكملا
 ادهاز اعرو ناكو «يندملا يرمعلا ينالفلا حلاص ثدحلا خيشلاو سيرلا

 هذبب افصتم لاز امو ةدافإلاو سيردتلاو ءاتفالاو ةدابعلا ىلع ابظاوم
 هللا ةمحر ىلإ لقتناو ماحلا هافاو نا ىلإ ماودلا ىلع ةنسحلا فاصوألا

 ةالعملاب نفدو . فلأو نيتئامو نيتسو فين يف ةكمب يفوتف مالعلا كلملا

 ا"! يلع لضافلا خيشلا هنبا بقعو ىلاعت هللا هر

 هم8#. - .. ىثرقلا دمح - 69

 ركب يبأ نب دمح يضرلا نب دمع نب هللا دبع نب دم نيدلا لالج
 نم هللا همحر ناك .ةمالعلا :« ىكملا ىفنحلا ىشرقلا «ليلخ نب هللا دبع

 حرش ىلع هل تفقو :لضافألا ءالعلا ةصالخو :لئامألا ءاظعلا ةودق
 ةئامامو رشع ه م١١ ةنس هفيلأت نم غرف. ضايع يضاقلل ءافشلا باتك ىلع

 ةئاعالثو نيثالث ه م٠١. ةنس يف ينوت هنا ىرولا فاحتا يف دهف نبا ركذو

 .مرحلا لهتسم ةليل يف

  - 0٠ىبتكلا نيسح دمحخ ١١١ - ١8١اه

 سم ةنس يف ةكم مجرتملا مدق .يفنحلا يواحطلا دمحا ديسلا ةمالعلا
 فو :مارحلا دجسملاب سردي راصو ءاجب رواجو .«فلأو نينئامو نيسمخو

 ) )1١مقر ةمحرت 4.00.

 ع



 يتفم نيبو اشاب بيسح زاجحلا يلاو نيب ةدورب تلصح مايألا نم موي

 ءاتفرالا روكذملا يلاولا ضرعف هلزعف ىفنحلا ىنغريم هللا دبع ديسلا ةكم

 ديسلا يديس دنع ىوتفلا نيما ناكو « دادرم هللا دبع دجلا يديس ىلع

 اهيف ثكمف مجرتملا ةرضح اهدلق كلذ دعبف ءاهلبقي مف روكذملا هللا دبع

 ديسلا ةرضح ىلإ اهعاجراو اهنم هلزعب ةناتسآلا نم رمألا ءاجو ةنس وحن

 انالوم اهدلق مث اها١١ا/“ ةنس تام نا ىلإ اهيف ثبلف روكذملا هللا دبع

 نيتئامو نيناُثو دحاو ه١+١8 ةنس يف فوت نأ ىلإ اهيف سلجو مجرتملا

 تناكو « يبتك دمحم ديسلا ةمالعلا هنبا فلخو :ةالعملاب نفدو ةكمب فلأو

 ربخا اك فلأو نيتئامو نينثا ه١١١١ ةنس يف ةمجرتلا بحاص ةدالو

 هخيش نم هقفلا ذخأف مولعلا بلطب لغتشاو ءروكذملا ديسلا هنبا كلذب

 نم ناكو ءحجرخن هبو روكذملا يواطحطلا دمحأ ديسلا ةكربلا ةمالعلا

 نع ثيدحلا ذخأو ءراتخلا ردلا ىلع يتلا ةيشاحلا فيلأت يف هل نيدعاسملا

 ناكو هوزاجأ مهلكو ريبكلا ريمألا دمج خيشلا ريهشلا ةمالعلا

 يواتف هلو «ىلاعت هللا هحر اققدم ادهاز احلاص اعرو اققحم املاع مجرتملا

 باتك ىلع ةيشاح يف عرشو روكذملا دمحم ديسلا هنبإ اهعنجو اهدرج

 مو تامو زنكلا ىلع ينيعلا حرش ىلع ةيشاح يفو رحبلا نم فقولا

 ىلع ةقاخ هلو ةدوسملا تحت قاب زنكلا مظن ىلع ريغص حرش هلو اهلمكي

 .رردلا حرش باتك

 ها؟وةهم ا - 6.6 ىتكلا دمح -

 سردملا مامإلا بيطخلا ,يفنحلا يبتكلا نيسح دمحم نب دم ديسلا

 ءالعلا خياشملا ىلعو هدلاو ىلع ملعلاب لغتشاو رصمب دلو .مارحلا دجسملاب

 نم مهل ابو سيردتلاب هوزاجأف ةريثك مولع يف نتفتو رهمف «ماظعلا

 ةكمب ةرواجملاو مارحلا هللا تيب جح ىلع هدلاو مزع املو :تايورملا

 مظعملا دجسملاب سردلا هدلاو حتف الو ءا رواجو هعم مدق ةفرشملا

 الا



 رضحف سيردتلل سلج هتافو دعبو « مهتلمجب وه هرضح «نايعألا هرضحو

 اذ ناكو .دابعلا هب عفتناو ءدافاو سردف ء.لوحفلا ةذمالتلا هسرد

 نم ًاريثك هب بتك نسحتسم طخو ةرابعلاو ةجهللا حيصف نسح ريرقت

 هتيلحنو ماتلا طبضلا ةياغ عم نييكملا فيلات اصوصخ لئاسرلاو بتكلا
 دحأ ناكو 2« فيعض وه امل ةححصملا , قلطأ ال ةديقملا ةديفملا شماومه اب

 ةنسح قالخا اذ ءنوع نب دمحم نب هللا دبع فيرشلا ةكم ريمأ ءاسلج

 ةنس بجر يف فئاطلا يف يفوت .ةفيرط ةنسحتسم تاكنو ةفيطل عابطو

 دبع انديس حيرضل ةرواجلا ةربقملاب نفدو .فلأو نيتئامو نيعستو سمخ

 بقعاو ءدلاولا يديس كلذب يندافا اى اهنع هللا ىضر سابع نب هللا

 ةكمب نآلا نودوجوملا يبتكلا تيبو «ةعبس مهنم روكذلا ًاثانأو ًاروكذ ًادالوأ

 نأب يداهلا دبع ديسلا لضافلا انبيبح هنبا ينربخأو هيلإ نومتني مهلك
 زنكلا ىلع نيكسم الم ىلع ةيشاح فيلأت يف عرش ناك روكذملا هدلاو

 رخآ يندافأو ءةنس نيسمخلا وحن يفوت نيح هرمع ناو ءاهلمكي مو تامو

 . ضئارفلا يف هدلاو ةموظنم ىلع ةنحشلا نبا حرش ىلع ةيشاح هل نآب

 يبتك يكم دمع - 0؟

 هفلسك ريهشلا نيسح دمحم نب دمحم ديسلا نبا ىكم دمحم ديسلا

 ناك .مارحلا دجسملاب سردملا مامإلا بيطخلا «يكملا يفنحلا : ىنتكلاب

 رجح يف اهب أشنو «فلأو نينئامو ''اةنس ةفرشملا ةكمب دلو .الضاف املاع

 ,هدلاوك اهئالع نايعأ نم ةلمج نع ذخأو ديجلا نآرقلا التو «هدلاو
 اهيلإ نيدراولا نع ذخأو ءاهريغو نالحد دمحا ديسلا ىلعو هيلع هقفتو
 «سيردتلاب هل اونذأو ءةالعمللا نيفد يفنحلا يجقواقلا دمحم ديسلاك

 ناكو «نسحلا هطخب ةريثكلا بتكلا بتكو دافأو «هل ردصتف هوزاجأو

 .لصألاب ضايب )1١(

 حي



 ءهرمع رخآ يف ضرم هباصأو ةيملعلا دئاوفلا ىلعو اهعمج ىلع اصيرح
 تام مث ءةنس وحن هب ثكمو « جورخلا نع سبحف هببسب هلقع لتخا
 نينبا بقعو ةالعملاب نفدو .فلأو ةئائثلثو '''ةنس ةكمب هتافو تناكو

 هنبال هدعب نم ةمامالاو ةباطخلا ةفيظو تلقتناو ؛ نيسحو نسح ديسلا
 اهترامإ ىلوت امل مث ىلع فيرشلا ةكم ريما ةدم يف نيسح ديسلا ربكألا
 وه يذلا دمحا ديسلا همعل تيطعاو هنم تخلس « ىلع نب نيسح فيرشلا

 .روكذملا دمحم ديسلا دالوا نم مجرتملا دلاو دعب نم ربكألا

 هدم”.م د .“١ ؟ نانكلا دمع - مع«

 ةنانك تم) ىلإ ةبسن «ينانكلا ىفطصم نب دمحأ نب ىلع نب دمحخ

 دلو « يمأل يدج : يعفاشلا يكملا مث (يرصملا رطقلا نم ةيبويلقلاب ةدلب
 ماشلا ىلإ هجوت مث أشن اهبو ءفلأو نيتئامو نيثالثو فين يف هدلبب
 ىلع رهزألا عماجلاب رضحف رصم ىلإ لحر مث .مظعلا نآرقلا ظفحف
 نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس يف ةكم مدق مث «هريغو يروجابلا خيشلا

 سورد رضحف ؛هراهنو هليل مولعلا سافن لاصحتسا ىلع فكعو « فلأو

 دمحا ةمالعلا ىلع ًارقف ماتلا عافتنالا مهب عفتناو مالعألا ءامعلا
 ,يطايمدلا ناثع خيشلا ةمالعلاو ءريبكلا يبتكلا دمحم ديسلاو : يطايمدلا
 تازاجإ مهنم هلو «ءلامج خيشلا ءالعلا خيشو ؛يوارحنلا دمحا ديسلاو

 خيشلاو ؛يوارحنلا ديسلا ىلع دلاولا يديس عم أرقي ناكو هدنع اهتيأر

 عوضخو نسح ريرقت اذ ناكو مارحلا دجسملاب سردف نيروكذملا لامج
 ذئتقو دحا نكي ملو :مالسلا بابب هناكد . ًايبتك هتبيبش يف ناكو «مات

 بتك هيدل عمتجاو «نينس كلذ ىلع ثكم ءزابلاو وه الإ بتكلا عيبي
 كرت هنا مث ؛ةريبك ةورث بحاص كاذ ذا ناك هنال ؛ةريثك ةسيفن ةيطخ

 مو :ةدافتسالاو ةدافإلاو سيردتلاو معلاب الغتشم راصو ؛كلذ يطاعت

 .لصالا يف ضايب )١(

 ع1



 سيمخلا ةليل يف ةفرشملا ةكمب يفوتف «ماحلا هافاو نأ ىلإ هبأد كلذ لزي

 باب دنع هيلع يلصو .فلأو ةئاثلثو نامث ةنس ةجحلا يذ نم يناثلا

 يتدلاوو ءدمم خيشلا لضافلا يلاخ هنبا بقعأو «ةالعملاب نفدو ةبعكلا

 . ةنس نيناُم وحن هرمعو يتالاخو

 ها١؟5١ - ١١1الال ىنانكلا دمج نب دمح - ه::

 باشلا ملاعلا «يلاخ : يعفاشلا يكملا ينانكلا ىلع نب دمحم نب دمج

 ةيهافرو ةنايص يف ةنسح ةأشن أشن ابو ةمركملا ةكمب دلو حلاصلا بيدألا

 مولعلا يف ًارقو هدوجو مظعلا نآرقلا ظفحف ءهدلاو فنك يف ةيعاوطو

 دم خيشلا ثدحلا ىلعو ءاطش يركب ديسلا ةمالعلا ىلعو هدلاو ىلع

 ام رئاسب هوزاجأو مهريغو يعفارلا ينغلا دبع ةمالعلا ىلعو . يجقواقلا
 لاز امو ءمارحلا دجسملب سردو سلجف سيردتلابو تايورملا نم مهل

 ةكمب يفوتف ءمالسلا راد ىلإ لقتناو ماحلا هافاو ىتح كلذب الغتشم

 ةئالثو رشع ينثا ةنس ةجحلا يذ نم رشع نماثلا ةليل يف ةفرشملا

 نفدو «دلاولا يديس هيلع ىلص ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .فلأو
 دعب هب بيصأ ءابولا ءادب كلذ ناكو ءهللا اهححر هدلاو ربق ىلع ةالعملاب

 هل بتكف برغملا ةالص دعب هيلع يبضقو ء«رثع عباسلا موي رهظ ةالص

 نم اهجوز ءاسنلا غلبم تغلب املو «ةريغص ةدحاو اتنب بقعأو .ةداهشلا

 نيعبسو عبس ةنس روكذملا لاخلا يديس ةدالو تناكو «قالاخ ىدحا نبا

 « ةفاطللاو محلاو عضاوتلا ةياغ يف هللا همحر ناكو ءابيرقت فلاو نينئامو

 هدقف ىلع اونزحو ءدلاولا يديس مهنم هتوم ىلع سانلا نم ريثك فسأتو

 « يجقواقلا خيشلا هخويشو هدلاو ةافوو هتافو نأ بيجعلا قافتالا نمو

 تس وحن يف تلصح «ةبراقتم اهلك ءاطش يركب ديسلاو يعفارلا خيشلاو

 .ةباحتم حاورا يهف ةالعملاب اونفد مهلكو نينس
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 هاماب - ١؟ما/ يكلاملا دمح م

 .باشلا ملاعلا « يكملا يكلاملا سابع نب زيزعلا دبع نب دمع ديسلا
 هوخا كلذب يندافا حك .فلاو نيتئامو نينامثو عبس ةنس يف ةكمب دلو

 اهنم «نوتملا نم اريثكو ممظعلا نارقلا ظفحو اشن ابو «.سابع ديسلا

 ةرهوجو .كلام نبا ةيفلاو ,ةيبحرلاو ءةيسونسلاو ءةيمورجألا

 ءاطش رمع ديسلا ةكربلا انخيش ىلع اهبلغا عمسو ء«ملسلا نتمو «ديحوتلا

 حرشو « خيشلا حرشب ىمسملا ةيمورجألا حرش هيلع أرقو دهتجاو دجو

 دباع خيشلا ىلع أرق هنا مث ءديحوتلا يف نمحرلا حتفو « اهيلع يوارفكلا
 يناعملاو قطنملاو ًاضيأ وحنلا يف ةمات ةمزالم همزالو ءةيكلاملا قتفم

 يف بتك ةدع هيلع أرق دقلو «كلذ ريغو نيلصألاو عيدبلاو نايبلاو

 ءملسلا نتمو «بيبللا ىنغم طايخ دمحم ةمالعلا ىلع أرقو «ةريثك نونف

 ءاطش يركب ديسلا ىلعو « يماشلا رمع ديسلا ىلعو ء«كلذ ريغو هحورشو

 ام ريغو ينومشالاو بيذهتلاو ريبكلا ةيسوئسلا حرش يف هسورد رضح

 يفوت ءانطف اههف ناكو مارحلا دجسملاب سردو ءنورخآ خياشم هلو ءركذ

 نفدو .فلاو ةئاثلثو رشع ينثا ةنس يف « ءابولا ءادب ةفرشملا ةكم يف

 ةافو تناكو .نمحرلا دبع همسا اريغص انبا بقعو ءهللا همحر ةالعملاب
 ماقملا ةمئاو ءابطخ رباكا نم روكذملا هدلاوو ءهدلاو ةايح يف مجرتملا
 عظعلا نآرقلل ًاظفاح ناكو «ىلوألا ةجردلا يف تاشاعملا بابرا يكلامل
 .احلاص هتدابع هب ححصي اهب ًالاع هل ًادوجب

 هام. ؟ - .. دأرم دمح - 0

 اثدحم ناك .ابهذم يفنحلا «ةرواجم يكملا ًالصأ يلاقنبلا دارم دمح

 ىلإ لحر مث ءاهلهأ لضافأ ىلع أرقو اهب أشنو هدلبب دلو ًارسفم ًاهيقف
 اهنطوتو ةمركملا ةكم مدق مث لضافألا نم ريثك نع معلا ذخأو دنهلا

 رثكو ماعلاو صاخلا دنع الجبم راصو مارحلا دجسملاب سردي ثكمو
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 مو ؛هيلع ريفغلا مجلا ًارقو هيلإ يلاهألا نم ضعبو دونها نم ريثك ددرت

 يديس يندافأو نيملاعلا بر ةمحر ىلإ لقتنا نأ ىلإ نيدراولل ًالهنم لزي
 نينامو فينو نيتئامو فلأ ةنس ةكمب يفوت ةمججرتلا بحاص نأب دلاولا
 .نيعبسلا زواج دقو

 ها١6١ - .. يقوزرملا دمحع - ع0

 0 يقوزرملا روصنم ديسلا نب ناضمر ديسلا نب دمحم ديسلا

 .ةمالعلا ءهما ةهج نم ينيسحا هدلاو ةهج نم ينسحلا يكملا

 اب درس وكف عم ةتجرت مدا ادمحا ديسلا ةمالعلا هيخأك طابنسب

 فيلآتلا افلأو اهب معلا رشنو ةديدعلا نينسلا اهب ارواجو ةكم امدق اهنا مث

 كلفلا ملع يف مظن نتم ىلع فيطل حرش مجرتملا فيلآت نمو «ةعفانلا
 ناهذألا ليهستب ىمسم ناسللا ميوقت نتم ىلع حرشو ءروكذملا هيخأل

 لحب ةيقوزرملا دئاوفلاو ءوحنلا يف يمزراوخلا خيشلل روكذملا نتملاو

 ,تاقيملا ةجيتن ىمسم كلفلا ىلع نتمو فرصلا يف ةموظنمو ءةيمورجألا

 اهيف ثكمو .كلام مامإلا بهذم ىلع ةكم ءاتفإ يلو دقو كلذ ريغو

 دحاو ه١١+١5 ةنس ةدعقلا ىذ نم نبرشعو عبس يف يتوت نا ىلإ

 هوخا هدعب نم هالوت مث .ةالعملاب نفدو ةكمب فلأو نينتئامو نيتسو

 هنا ءالضفلا ضعب دافأو بقعي ملو روفغلا برلا هللا ةمحر اهيلع روكذملا

 .نيتس ةنس يف قوت

 ها55١١ - .. يدشرملا دمحع - 0م

 وذ « يكملا يفنح لا يدشرملا ىسيع نب دمحا نب نيدلا مامإ نس دم

 أشن اهبو «ةمركملا ةكمب دلو «ةيضرملا ةنسحلا لئامثلاو ةيضرلا قالخألا

 ) )1١مقر ةمحرتلا 5١.

 كلما



 ءىدابم يف هيلع أرقو ءهدلاو ىلع اهضرعو .نوتملا نم ًاريثك ظفحو
 هيلع ارقف ,يدشرملا دمحا نب ىسيع خيشلا همع مزال تام الو : مولعلا
 يميجع نسح خيشلا ةمالعلا ىلع ارقو .اهريغو وحنلاو هقفلا يف

 ركذ ايحأو يتفيو ديفيو سردي ثكمف .سيردتلاب هوزاجأو . مهريغو
 نينثا ةنس يف ةمركملا ةكمب يفوت .مارحلا دلبلا يتافم ءماركلا هدادجأ

 .ةالعملاب نفدو فلأو ةئامو نيعبرأ

 هدم م”# - .. لمزملا دمحع - و

 ةفرشملا ةكم مدق .مارحلا دلبلا ليزن .يفنحلا يقربجلا لمزملا دمح

 «بيط نسح خيشلاو ءدلاولا يديس ىلع معلا ىقلتو اهب رواجو ًاريغص
 معب امرغم ناكو .يدلاو ىلع هتئارق رثكأو سمش رداقلا دبع خيشلاو
 ةيشاح عم زنكلا عم ينيعلا حرش ةءارقل هسورد يف همزال ء طقف .هقفلا

 ,كلذ ريغو رئاظنلاو هابشالاو هيشاوحو راتخملا ردلا يفو ؛هيلع يعلقلا

 مع يف سردي مارحلا دجسملاب سلجو .كلذ لبق وحنلا أرق دق ناكو
 ةنس مرحم رشع نماث ءاعبرألا ةليل يفوت نأ ىلإ ؛ةديدع نيئنس هقفلا

 نفدو .ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو .ةكمب فلاو ةئائلثو نيثالثو نينثا

 سيردتلا ىلع ابظاوم ةماقتسا اذ احلاص ناكو بقعي ملو هللا همحر ةالعملاب

 .ةدابعلاو ةعاطلاو

 ها١5١١ - .. يىلبرغملا دمحع - 6

 سردملا ؛ يكلاملا يكملا مث ءلصألا يسافلا ؛يبرغملا هللا دبع نب دم

 مامإلا لجألا خيشلا :هتمجرت يف ناطقلا خيشلا لاق ءمارحلا دجسملاب
 , ىكلاملا يبرغملا هللا دبع نب دمحم :لئاوألا مولع ةمزأ كلامو : لضافلا
 ةرايزل هجوت ءمولعلا لك يف الضاف املع ناك .ةفرشملا ةكمب ثدحملا

 نيعبراو دحاو ه 1١١5١ ةنس ةرونملا ةنيدملاب يفوتو ٠ ُهْنَِع ينلا [دجسم ]

 كلل



 نع ذخا :هتمججرت يف رردلا كلس يف يدارملا لاقو ىهتنا .فلأو ةئامو

 ةمالعلا نعو يكملا يرصبلا ملاس هللا دبع ةمالعلا نعو .روهشملا يسافلا

 نعو يلاليفلا دمخ نب مههاربإ خيشلا نعو .يناروكلا رهاطلا نب دم
 عضاوتلا يف ةرهاب ةيآ :نيدلاو ةدابعلا يف خسار مدق اذ ناكو .مهريغ
 ننال

 ,نىييئس

 هااو.م.؟ د. يتفم نمحرلا دبع نب دمحه - 65

 يبا نب رداقلا دبع خيشلا ةمالعلا ةكم يتفم نبا نمحرلا دبع نب دمع

 ىلع مولعلاب لغتشاو شن ابو «ةفرشملا ةكمب دلو :يكملا يفنحلا ركب
 ناكو .جرخت هبو « ىلع يتفملا ةمالعلا همع ىلع هقفتو اهخويش نم ةعاج
 رداقلا دنع خيشلا هدج يواتف درج ىذلا وهو . الماك ابيدأ الضاف املاع

 .ةيكسملا ةحفنلاو ةيكملا ةفحتلا اهاممو :نيمخض نيدلجم يف روكذملا

 .هللا هحر ةالعملب نفدو فلأو ةئامو نيعستو فين يف ةكمب هتافو تناكو

 ه85و958 - .. سانكملا دمحم - هم؟

 دمح نب حوتف نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ لامجلا ةمالعلا

 ةمامإ يلو هنا ىرولا فاحتا ىف دهف نبا ركذ .ىكملا ىكلاملا «سانكملا

 , ةئاعبرأو نينامثو نامث هع64+ ةنس يف مارحلا دجسملاب ةيكلاملا ماقم

 ةيكلاملا ىلع تادلجم ةتس ىكلاملا نينمز يبا نبال برقملا باتك فقوأ

 ةيكلاملا ةنازخب هرقم لعجو .ةكمب نونكسي نيذلا ةيفنحلاو ةيعفاشلاو
 رثاع سيمخلا موي ةئاعبرأو نيعستو نينثا ه 49 ةنس يفوت هنأبو ةكمب

 .ىلوألا ىدامح

 .4/.5 رردلا كلس لل

 فيلا



 اها.١ال[غ - ١٠١١9 ىكم دمح - 00

 يف ىيبحلا لاق .ماملا مامإالا .ةكمب رواجلا نيدلا يلو نب يكم دمحخ

 رصعلا دحاو .نيدلبلا يضاقو .نيمرحلا سيئر :هقح يف ا'رثألا ةصالخ
 :قالخألاو سفنلا ميرك ًالماك الضاف .اليبن ًاسيئر ناك .رهدلا درفمو

 لغتشاو نارقلا ارقو ةنيدملاب دلو .ةمشحلاو ةسايرلاب اروهشم . ةمهلا يلاع
 ةرشع عست ه9١١٠١ ةنس يف هتدالو تناكو :[لاق نا ىلإ ] عفانلا معلاب

 ةنس ةجحلا يذ رثع سماخ سيمخلا ةليل ةنيدملاب يفوتو .فلأو

 يف روكذملا مويلا نم ةوحضلا تقو نفدو فلأو نيعبسو عيرأ ه5
 .ىلاعت هللا همحر دقرغلا عيقب

 ها5١١ - .. يواشنملا دمحع - هه:

 عماجلا يف مولعلا ارق .يعفاشلا .ةمركملا ةكم ليزن يواشنملا دمخ

 ءاقسلا ةمالعلاو .يروجابلا مالسإلا خيشك . ءالجألا خياشملا ىلع رهزألا

 نيتسو فين يف ةكم مدق مث ؛موهفملاو اهقوطنم مولعلا يف ننفتو عربف

 ةمالعلا سورد رضحف . اهيقاب لمكي عرش هكسن يضق الو , فلأو نيتئامو
 هل نذأو « يطايمدلا دمحأ خيشلا ةكم يتفم مزال يفوت الو « يطايمدلا نامع

 ا نونف يف مارحلا دجسملب سردي ثكمف . هوزاجأو سيردتلاب هخياشم

 يف اوسردو مهنم ريثك هب عفتناو .تاواجلا هتذمالت بلغأو :ةديدع
 ءةورث اذ راص مهتطساوبو ءاريقف ناك ةكم مدق نيحو ءهتايح

 لومخ اذ ناكو :ةميظع ابتكو اراد كلمو ءدالوألا اهب دلوأو جوزتف

 دومحم .ةدابعلاو ةعاطلاو ةدافإلاو سيردتلاب الغتشم .راسكناو عضاوتو

 يذ ىلع مدق ىتح ؛لاوحألا كلت ىلع لزي مو :ةريرسلا يناص ةريسلا

 م رثألا ةصالخ )١(

 1م:



 ةعبرا ةنس يناثلا عيبر رهش يف ةفرشملا ةكمب ىفوتف ؛لالجالاو ةمظعلا

 تناكو «ةالعملب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو فلأو ةئاثلثو رشع

 بلاط |هرغصا نينبا بقعو «ةنس نيناثلا رشع يف وهو ةلفاح هتزانج

 نم ةدم شاع يفاثلاو ءهرمع رخآ يف هسرد يف رضحي هارأ تنك ءملع

 .مع بلاط مهيف نكي مل دالوا نع تامو .نينسلا

 يروصنملا دمح - هوم

 نيتسو فين يف ةكم مدق .مارحلا دلبلا ليزن يكلاملا يروصنملا دمج

 نيوخألا ةكمب ةيكلاملا يتفم سورد رضحو ءاهب رواجو .فلاو نيتئامو

 سردو .يطايمدلا دمحا خيشلاو :نييقوزرملا دمحا ديسلاو دمحم ديسل

 دنع برقت .الضاف املع ميظعلا نارقلل اظفاح ناكو ءمارحلا دجسملاب

 ىلع بضغ املو .هئاسلج نم راصو .'''نوع فيرشلا ةفرشملا ةكم ريم

 دعب رشع ةنس يف ىوتفلا بصنم نع هلزعو يكلاملا دباع خيشلا يتفمل

 .روكذدملا فيرشلا ىفوت نا ىلإ هيف ثكمو .هايإ هالو ءفلالاو ةئاثلثل

 ررقو .هيف روكذملا دباع عجرو هنع لزعف اهترامإ ىلع فيرشلا ىلوتو

 لئاسر ضعب فلاو .هتورث تنسحو :نييرصملا ةفاوط لاوس يف مجرتملا

 لاز امو - ىلاعت هللا مهمحر ةّمئألا ةعبرالا بهاذم ىلع ةلاسر اهنم

 مث :نيتنس وحن جرخي ال هتيب يف ثبلو ضرم نا ىلا سيردتلاب الغتشم

 بلاط اذهو !"''نسح - ءانبا ةثالث فلخو ةالعملاب نفدو ةكمب تام

 .دالوا هدنعو

 .ها١+* ماع يفوت نا ىلا ه١١؟99 ماع ةرامالا يلو قيفرلا نوع فيرشلا ()

 ءاملعلا نم ناكو اه ا9١ ةنس يتوتملاو هام ةنس دولوملا نسح خيشلا وهو (ع)

 .مارحلا دجسملاب نيسردملا

 قيمز



 ه5١٠١غ5-.٠. ىقفونملا دمحا نبدمحم - 5

 يمال ىدج وه :لاقف ةفالسلا بحاص همجرت .يفونملا دمحا نب دمع

 دش دق ناكو :[هصخلم لاق مث] ةيعفاشلا ةّئألا ماما :[لاق نا ىلا]

 تبصن هرطوو هلمأ ءاضقب هنطو ىلا الفاق داع الف هباكر مورلا ةلح رل

 ةفيلخ ماقملا يف وه :لاقف !"!ةناحيرلا ليذ يف ىحلا همجرتو . ''أه فلاو
 ةوق يف ةيآأ ناكو .يعلا يفاشو مهملا يفاك مولعلا يف همالكو . يعفاشلا
 ىف امب يلا نا ىلا .ةظفاحلاو «ةرباثملا يتفيظوب ةدافالا يف اًئاق .ةظفاحلا

 .ةفالسلا يف ام ىلع دزي مو ًاضيا جئاتنلا يف يومحلا همحرتو . ةفالسلا

 ِق يومحلا هركذو :حوخ خيشلا لاق .يفونملا دمحا نب دمحخ نب رمح

 ءابطخلاو ةمئالاو ؛نيسردملا ءالعلا رودص نم ناك :لاقف '"اجئاتنلا

 كلذك لزي ملو .هاجلا روفوم .ةكم كولم ؛«نيينسحلا فارشالا دنع اللجم

 فيرشلا ةلود يف .!*ايبرغملا نايلس نبدمح خيشلا نم نحتما ىتح
 نب دعس فيرشلا ناوعا نم هنأب هدنع هامرو ةكم ريما دم نب تاكرب

 عم ةكم نم هجرخأف ةاهدلا نم مجرتملا ناكو .ةديكم هنم ىشخف :ديز

 )١( :ةفالسلا 6؟١ى.

 .ا١ا/+؟/(ع ةناحيرلا ةحفن (؟)

 .يومحلل (لاحترالاو رفسلا جئاتن) (9)

 .1410 مقر هتمحرت (: ل
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 ماقاو ةكم ىلإ عجرف ءرصم ءاربك ضعب نم ةعافش هل تلصح مث اهيف هب
 - ءاتلا ميدقتب - نيعستو دحاو ه١٠١ة١1 ةنس تام نا ىلا اهب مجرتملا

 عقاومب اريبخ .ةبحاصملا بذع هللا همر ناكو ةالعملب نفدو .فلاو

 ىلا هايندو هنيد رومأ يف ام زاح «ةيعملا ةركفو ءةيوق ةنطف اذ ؛مالكلا

 ةلود يف مجرتملا ناكو «يفونملا ديعس خيشلا دلاو وهو .هالوم هاعد ن

 تاروشنملا ءىراق ءدعس هنبا ةلود يف مث «نسحم نب ديز فيرثشلا

 ها١١و١ ةنس ىفو :لاق يربطلا دمحم مامالا خيرات يفو .ىهتنا ةيناطلسل

 ةمماخ ىعفاشلا يقونملا دم نب دمحم نيدلا لاح يوت فلاو نيعستو دحاو

 ةيلقعلا مولعلا ررحب عالطالا ممظع .نيققدملا ءالعلا ةيقبو نيققحم

 لضفو ةماماو ةباطخو ءاضق تيب يفونملا تيبو :عافد ريغ نم .ةيلقنلاو

 فقو ةراظن اهيف ترصحنا نايثنا الا نالا مهنم قبب مو :لوقأ . ىهتنا

 رتافد مهديب ةنئاكلا باتكلا نم اهريغك رتفد اهديبو «سابعلا طابر
 دبع هوخاو دمحم نبا وه مجرتملو نمزلا اذه يف ةيناطلسلا فاقوالا

 ها١5١١-995 يوروملا هللا دبع وبأ دمج - 04

 الم نب يفنحلا يىكملا .مبظعلا دبعب بقلملا هللا دبع وبا دمخ

 ةدلب ةروم ىلا ةبسن :«يوروملا قلاخلا دبع نبء«نسحلا دبع نبءخورف

 نيعستو تس ه5و95 ةنس ةكمب دلو الماع املاع ناكو .مورلاب

 ظفحو هدلاو رجح يف ىبرتو أشن ابو . - اهيف ءاتلا ميدقتب - ةئاعستو

 ذيملت «يرصملا ءالع خيشلا ىلع هدوجو هأرقو ريغص وهو ءنآرقلا

 خيشلاو «يراق يلع النملا مهنم ةعامج نع معلا ذخأو ءمجن نب نيزلا

 .؟:7 ةمحرتلا مقر (1)
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 خيشلا نع ةتسلا بتكلا ةيقبو يراخبلا حيحص ذخاو .ءنالع نب دما
 نع اهدحا نيقيرطب ةلفاح ةزاجإ هل بتكو .يرفعجلا يكملا يكلاملا دلاخ
 مجرتملا ناكو .يروهنسلا ملاس خيشلا نع رخآلاو ؛يلمرلا دمح سمشلا

 .ةمئالا سمْسو .ىدحلا ماماو سفنلا هيقفب هسفن بقل ءرخفلا بحي اهيقف

 ناكو :يرذنملا مظعلا دبع ظفاحلاب اكربت «مظعلا دبعبو محرلا دبعبو

 نم ةلمج هيف تعمجتو .ةنس نيرشع نبا وهو .ةبسح ىوتفلا ىلع بتكي

 ىفنحلا ماقمب اسردم ناك هنا اهنم .ةيهبلا ةكمب ةيكملا ةينسلا بصانملا

 مث ءاشاب دمج ةسردمب اسردمو :''ناخ دمحا ناطلسلا هايإ اهفظو ةفيظو

 دجسيو ؛مارحلا دجسملاب ابيطخو يفنحلا ماقملاب اماماو ةيدارملا ةسردملاب
 عنملاب هباب ىلع بتكو ىوتفلا كرت هرمع رخآ يف مث ؛مارحلا رعشملاو ةرمن
 ةدع هلو ؛ةراهطلا يف دئازلا كشلا هارتعاو ءادوسلا طلخ نم هارتعا الل

 (ديلقتلاو داهتجالا لئاسم يف ديدسلا لوقلا) اهنم هبهذم يف لئاسر
 مح يف ةلاسرو (يناولا نكرلا ليبقت ةيعورشمب يفادلاو يصاقلا مالعا)و
 يوالخ حطس نم ءادتقالا مىح) يف ةلاسرو (لاوش نم تسلا موص)

 ىهتنا ةكمب يفوت (رهجلا لوقلا) هامس باتكو اهرصتخاو (يابتياق ناطلسلا
 يف ةلاسر هفيلآت نمو“ :تلق '"اهتافو ركذل ضّيبو جوخل لياخلا رهز نم
 هل مجرتو «حيباستلا ةالص يف ةلاسرو ءدرمألاب ءادتقالا ةهارك مدع

 هل مجرت ام بلاغ ركذو اياوزلا ايابخ هباتك يف يميجع نسح خيشلا
 دبع يا ريخالا بقللا اذهبو :لاقو ركذ امم جوخ نيدلا ردب خيشلا

 نم نيرشعلاو سداسلا دحالا ةليل يف يفوتو :[لاق نا ىلا] رهتشا ميظعلا

 يف نفدو .ةكمب فلالا دعب نيتسو دحاو ه١7١٠ ةنس لوالا عيبر رهش

 ه١١.1 ةنس يف كلملا ةكيرا ىلع سلج ثلاثلا دمحم ناطلسلا نب لوالا دمحا ناطلسلا )01(
 .ها55١٠1 ةنس يفوت نا ىلا

 .اضايب كرتو هتافول اخيرات ركذي مل يأ هتافو ركذل ضيب (؟)

 ة



 دبع مث دمش خيشلا هيمس مهربكا لاجر دالوا نع هللا همحر ةالعملاب اهموي

 .ىهتنا رسيلا وبا مث نسحلا دبع مث هل ةفبص مث هل
 ها١١»5 - .. يىديلولا دمحع - هوو

 رادب سردملا ءيديلولاب ريهشلا يكملا يعفاشلا ناطلس نبدمحج

 , يطايمدلا انبلا دمحم نبدمحا باهشلاو عامشلا يكملا دمحا نب سيرداو

 ىلع نب دمخو ء يعفاشلاو ءدادحلا نعو .اهخرٌّومو ةفرشملا ةكم ليزن «هللا

 يلع نب دمحأو « يرمعلا رداقلا ديع ءانبا يدعسو ىفطصمو ءيداعلا

 ةئامو نيثالثو عبرا ه5١١1 ةنس اديهش هتافو تناكو « مهريغو ينييبنملا

 ها؟8. - .. دادرم حلاص دمح - 0

 .يكملا يفنحلا ءدادرم دم نب حلاص دم نب ناملس نب حلاص دم

 ىلع مولعلا أرقو ةمركملا ةكمب دلو ءمارحلا دجسملاب سردملا مامالا

 دبع رمع ةمالعلاو . يكملا يفنحلا لامج نمحرلا دبع ةمالعلا ىضاقلا

 وهو :يتفملا يضاقلا يميجعلا ظيفحلا دبع ةمالعلاو «لوسرلا [بر]
 ىضم «(ةظفاح ةوقو مات ءاكذ هل ناكو قوفتو عربف هل ةمزالم مهرثكا

 نينا ه١؟٠8. ةنس رفاسم وهو تام ىتح رافسألا ىف هرمع بلاغ

 . ١ 30 /+ رردلا كلس 1(

 ةكلحا



 دبع خيشلا يدجو ءزيزعلا دبع خيشلا هنبا ةافو دعب فلاو نيتئامو

 دلولا نم نيثالثو ةسمخ وحن قزر دقو !'ارورس فيرشلا نب ىيحي :فيرشلا
 ءابطخلا خيش زيزعلا دبع خيشلا هنبا اتوم مهرخآ هتايح يف اوتام مهلك

 ها١؟95 - ١١05 دادرم ىلع دمحخع - 05

 نب دمحم نب يطعملا دبع نب ةمئالاو ءابطخلا خيش ءناهلس نب ىلع دمخ
 دجسملاب سردملاو مامالاو بيطخلا ؛يفنحلا يكملا دادرم حلاص دمحخ
 اهب أشنو فلاو نينئامو نيسمحلو تس ه١ ةنس ةكمب دلو .مارحلا

 ًأرقف معلا بلط يف ذخأو نآرقلا ظفحو ةحلاص ةأثشن لضافالا هفالساك

 ةمالعلاو ءلامج خيشلا مالسالا خيش ةّمالعلاك ةكم خويش نم ةعامج ىلع
 ديسلاو ؛لامج نمحرلا دبع خيشلاو :يكملا مث يدنلا هللا ةمحر خيشلا

 :اليلج اهيقف ناك دقلو ءهنع مولعلا يف هتايورمو . يكملا كجوك هللا دبع

 لئاهثو «ةيضر لاصخو اهنم مظع بناج ىلع محو لومح بحاص

 نفدو فلاو نيتئامو نيعستو عبرا ه١؟914 ةنس ةكمب يفوتو ءةيضرم
 ملاع نيما خيشلا وهو اهربكا نينبا فلخو ءدادرم تيب ةطوحب ةالعملاب

 .حلاص همسا ريغصلاو "'ءارحلا دجسملاب نالا سردم

 ها١؟.6 - .. دادرم دمحم - 05

 ةلجألا خياشملا ىلع مولعلا أرقو ةكمب دلو ءمارحلا دجسملاب بيطخلاو

 ةنس ىلا اب رمتساو ه١1++8 ةنس ةرامالا ىلو دعاسم نب رورس نب ىيحي فيرشلا )١(
 اه ١3555

 .ال1 ص (مجارتو ريس) ١١1 ةنس يفوت 0(

 كحل



 ,يفنحلا يكملا ينتفلا نمحرلا دبع ةمالعلا حلاصلا يلاولاو .يرصل

 نب رمع خيشلا هرصع ةمالع ىلع تاءارقلا مع نقتاو .هوزاجأ مهلكو

 اك :ًانطو يملا .ًابهذم يفنحلا :ةليبق يكلاملا هبلقب ريصبلا خيشل

 يدنهلا نمحرلا دبع خيشلا نب هللا راج ةمالعلل هتزاجا يف اتبثم هتيأر

 لذبو ءدافاو سردو ءاهظع ًارفاو اغلبم مولعلا نم لصحو :يروهالل

 . يطعملا دبع خيشلا هنبا نع ؛ةكمب

 ها١1؟١0 - .. ىينغريملا دمحع - ندع

 «هركذ راملا ينغريم ناثع دمج ديسلا متخلا هللا دبع ىلا نب دم ديسلا
 نم ناك .هيقفلا بيدالا عرولا ثدحلا ةمالعلا يكملا يفنحلا ينيسحلا
 ابو ةكمب دلو ؛ثيدحلا ملع يف اعراب احلاص الماك مهنأشب هونملا لضافالا

 نم « اهخياشم نم ةعامج ىلع مولعلا بلطب لغتشاو ةنايصو ةنايد يف أشن

 رهمو « اهريغو « ينغريم هللا دبع ديسلا يتفملا همعو روكذملا هدلاو مهلجأ
 نيئس هب ثكمو نميلا ىلإ لحر مث سيردتلاو ةدافالل ردصتو لضفو

 لسراف ثدحلاب مهيدل رهتشاو نوريثك سانا كلانه هب عفتناو هب سردي

 ةدشل ةفرشملا ةكم ىلا يتأي نأب دادرم هللا دبع خيشلا يدج هيلإ
 ةلصتملا ةماتلا ةبحملاو ءاخالاو ةفلالا ديزم نم اهنيب امل هيلإ هقايتشا

 حتفو «نيعبس ةنس ةكم مدقف هيلا رقتفم مارحلا دجسملا نابو ءابالاب

 ةليل ليللا نم ةسماخلا ةعاسلا يف يفوت هنا مث «مارحلا دجسملاب اسورد
 نيتئامو نيعبسو دحاو ه١1١١1 ةنس ةجحلا ىذ نيرشعو اسمح ءاثالثلا

 ةحيبص يفوت روكذملا دجلا نا وه بيرغلا عيدبلا قافتالا نمو فلأو

 انفدو ةبعكلا باب دنع اهيلع ىلصو « ءابولا ءادب [هالكو : ةروكذملا ةليللا
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 «هللأ دبع ديسلاو 2. دم ديسلا ءانبا ةثالث مجرتملا ديسلا فلخو ةالعملاب

 .دلاولا يديس كلذب ينربخا اك نائثع ديسلاو

 ها؟58١- ١١١8 يىنغريم ناتع دمج - 5:

 ديسلا هللاب فراعلا ءركب يبا دمحم ديسلا نب هللا دبع نب ناثع دمج

 يكملا «متخلاب ريهشلا ينغريم ممهاربا ديسلا نب بوجحلا هللا دبع

 ةنس ةفرشملا ةكمب دلو .ةكمب ةينغريملا ةقيرط خيش يفنحلا .ينيسحلا
 نيساي ديسلا همع ىلع مولعلا ارقو ءففلاو نيتئامو نامث ه4

 ءارقالل مارحلا دجسملاب ردصتو ءرصعلا خياشم نم هريغو ع ينغريم

 «سيردا نبا دمحا ديسلا ةمالعلا هللا ىلو ةكم درو الو .سيردتلاو

 ةنس فئاطلاب هتافو تناكو ء.ةيلذاثلا ةقيرطلا هنع ذخاو همزال

 ليقو «لاوش نم نيقب سمخل فلاو نينئامو نيتسو نامم ه4

 ءارك قيرط نم ةكم ىلا لقن مث ءروكذملا رهشلا نم نيرشعو نينثإل

 ةمكارتملا راونالا فيلآتلا نم هل .رصعلا دعب نينثالا موي ةالعملاب نفدو
 تاولصلا راكذا عم ساسالاو :ةمطالتملا روحبلا ضويف ىمسملا اهحرشو

 حلطصم يف ةينوقيبلا ةموظنم حرشو .تاولصلا دعب اهئاداب روماملا

 نمل لوخدلا هباب حاتفمو لوسرلا حتفب ىمسم تاولص عومجمو ءثيدحلا
 .لوصولا هيلا دارا

 ها00١١ - .. ىنغريم نيساي دمج - 56

 ىنغريم هللا دبع ديسلا ىلاعت هللاب فراعلا نب نيساي دمحم ديسلا

 فيلات هل .هتاخسانمو ضئارفلا مع يف انقتم ءادهاز اعرو .اهيقف

 نونكملا رهوجلا ىلع حرشو ءرحبألا ىقتلم كسنم ىلع حرش اهنم ؛ةديدع
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 ظفاحلل ةياقنلا ىلع حرشو .يرضخالا ةمالعلل نونف ةثالثلا يف

 ةكم هيقف ىلعو ءروكذملا هدلاو ىلع مولعلا أرق .كلذ ريغو . يطويسلا
 كلملا دبع يتفملاو «يماشلا ناثع خيشلاو ءلبنس رهاط خيشلا اهققحمو

 جرخن ىتح .«ليللا لمج دمحا ديسلاو . يتحرلا ىفطصم خيشلاو . يعلقلا

 هقفلاو ثيدحلا مارحلا دجسملاب سردو .ءهوزاجأ مهلكو «مهيديا ىلع
 ينالفلا حلاص دمحم ةمالعلا ثدحلا نع ىورو «. ةبيرغلا نونفلا نم اهريغو

 بصنم هيلع ضرع دقو ءرمثلا فطق تبث بحاص :؛يندملا يرمعلا
 ىلع اهدعب تضرعف «هعرو ةدشل كلذو هلبقي مف .ةفرشملا ةكم ءاتفإ

 كلذب عمس الف اهلبقف .ينغريم ميهاربا نب هللا دبع ديسلا هيخا نبا

 .لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا يخيش اهلوبقب ينفلك :هل لاقف ءهخبو

 لمحي هفلخ مداخ ةيشق نعو .ةباد بوكر نع هاهنف ءاهتلبق همارتحالف
 هنا وه هل مجرتملا عرو نمو ءهلوق لثتماف ءرباكالا ةداع ىلع هلاعن هل

 «دلاولا يديس كلذب ٍينربخأ (ى ال امضه ءهسفنب هراد لبد خسو حزني ناك
 نم ءدادرم هللا دبع ةمالعلا ةمئالاو ءابطخلا خيش يبأل يدج ناكو

 ةنس هتافو تناكو ءةراشب ديعس دمح ةمالعلاو «كلذك هتذمالت صخا

 روهشملا وهو .لوالا عيبر رهش يف فلاو نيتئامو نيسمحو سمح ه 5

 نم برقلاب ةروهشملا مهتطوحب ةالعملب نفدو ه١0١١ ةنس يف ليقو

 مو نيملاعلا بر ةمحر هيلع «نيعبسلا زهان دق هرمعو «يربطلا لآ ةطوح
 .هيخأ ءانبا نم بقعلا امنإ هللا همحر بقعي

 هوم - و١ ىليشنلا دمح - 5

 ديلا هل ماما ةمالعلا ملاعلا مامالا « يعفاشلا يليشنلا دمحا نب دم

 نم يناثلا عيبر رهش رشاع يف يفوت ءباسحلاو ؛ضئارفلا مع يف ىلوطلا
 ءمظع دهشم هل ناكو ةالعملب نفدو ةكمب هوم“ نينامثو نينثآ ةنس

 ءاهملعو ةكم يتفم هدلاو ناكو ةئاعستو ةرشع نامث ه 5١18 ةنس هدلومو
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 .تامحرلا ليزنتو يبطقلا خيرات نم ىهتنا .هنامز يف هقفلا ءالع سأرو

 ها١5١١ - .. يداحلا حلاص دمحع - هدال

 مامإلا «يكملا يعفاشلا رهاطلا يداحلا باهولا دبع نب حلاص دمع
 يناثلا نرقلا لها نم ىلاعت هتلا همحر ناك .مارحلا دجسملاب بيطخلا

 ةريرسلاو ةريسلا نسح .معلاب لاغتشالا ىلع ًارباثم سفنلا رهاط .رشع

 تمدقت دقو , ةالعملاب نفدو : ةمركملا ةكم قوت .محلاو عضاوتلا ريثك

 ةافو تناكو :تامحرلا ليزنت بحاص لاق ."أنيعلا فرح يف هيبا ةمجرت
 فلاو ةئامو نيعبراو دحاو اه ١١١ ةنس نابعش وا بجر ِق مجرتملا

 . ىهتنا

 ها١.65 - ١."ع ظعاولا دمع - هدم

 ,ىعفاشلا ظعاولا فؤورلا دبع ةمالعلا نبا دمحا نب هللا دبع نب دمع
 هل حاضيالا رصتخم حراشو .يمتيهلا رجح نبا مالسالا خيش ذيملت
 يف أشن نممو ؛ءايقتالا ءايدألاو ءايكذالا ءالضفلا دحا مجرتملاف .يكملا

 بلط يف دجو .هنيد روما نم هينعي اب لغتشاو .هاوقت مزالو هللا ةعاط
 ةنس ةكمم هدلوم . عفاي وهو ءرابكلا هكردي ال ام كرداو «عفانلا ماعلا

 نب هللا دبع خيشلا نع ذخاف ملعلاب لغتشاو « فلاو نيرشعو عيرأ ه 081

 لوالا عيبر رهش يف يفوت ةينملا باش وهو هتمرتخاو ءهريغو ريشقاب ديعس

 نبا هلو .ةالعملب نفدو ةكمب فلالا دعب نيسّححو نينثا ه٠6١٠١ ةنس

 .نسح فيطل رعش هلو لئاخلا رهز نم ىهتنا .فؤرلا دبع خيشلا وهو

 )١( ةمحرتلا ١<م.
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 اها.عغ - ١؟#“ ةناخبتك يركش دومحع - 69

 دمحأ نب رمع نب ليعامسا نبا «ةناخ بتك ظفاح يركش دومم ديسلا

 ضعب دافا .بتك ظفاحب ريهشلا ةمظعملا ةكم ليزن ؛ يفنحلا يدنبشقنلا

 غلب الو « فلاو نيتئامو نيثالثو ثالث ةنس يف زوريطب دلو هناب ءالضفلا

 نيح هدصق ناكو «ةناتسالا ىلا هدلاو هب ءاج نينس سمح رمعلا نم

 ءكلذ امل ىلاعت هللا ردقي مل هنكل ءاج ةرواجملاو ةفرشملا ةكم جورخلا

 اهئالع ىلع مولعلا بلطو اهب ديجملا نآرقلا ظفحف كلانه اوثكمف

 ,لوحفلا ءالضفلا نم راصو .لوقنملاو لوقعملا يف عرب ىتح .لضافالا

 فظوتو اهنطوتو نيتسو نينثا ةنس يف ةكم مدق هنأ مث اهب هدلاو تامو

 شاعمم ةلودلا فرط نم .مارحلا دجسملاب ةنئاكلا بتكلل اظفاح اهب

 ءركذلا دوم ردصلا مملس ناكو .دابعلا هب عفتناو دافاو سردو .يرهش

 ةينملا هتفاو ىتح ديفيو فلؤيو يتفيو سردي ةيضرملا هتلاح ىلع رمتساو

 فئاطلاب . فلاو ةئاثلثو عبرا ةنس مارحلا مرحم ةياغ سيمخلا موي يفوتف

 يتندافا اك اكسنتم ًاحلاص ةدح اذ اههف الضاف املع ناكو تلق .ىهتنا

 يمرب ناقلعتت ناتلاسر اهنم ةنسحلا فيلآتلا فلاو ءدلاولا يديس كلذب

 ةلاسرو « يعفاشلا نيربصاب خيشلا ىلع درلا يف (هادحا .ةبقعلا ةرمج

 :نينكرلا نيب فاوطلا ةين ىلع مالكلا يف نيلوقلا نيب عازنلا لضف يف
 ينيبهرلا يلع خيشلا ىلع اهباداو ةدارالاو ةردقلا ثحبم يف ةلاسرو

 ةلاسرو ءةالصلا عوكر يف نيبعكلا قاصلا مح يف ةلاسرو .يعفاشلا .

 يعفاشلا مامالا بهذم ديلقت زاوج يف ةلاسرو ءلوالا فصلاب قلعتت

 ةقلعتم ةلاسرو .طورشب رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا يف هللا همحر

 بقعو .لاجرلا ةاهد نم ىلاعت هللا همحر ناكو :؛ةيدنبشقنلا ةقيرطلاب

 ةفيظولاو دومحم هنبا فلخو تام هنا 5 ءيدنفا يقح وهو ادحاو انبإ

 .هزوح يف نالا ةروكذملا
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 هوالف - .. هأش رضخ نيدلا ىيحم - 0٠

 نب « هاش رضخ نب يدنفأ دم نب نيدلا ىيحم انالوم ةاضقلا يضاق

 ىلو .اقيرع اليصا اهسو اهسج اهشح اهيجو ؛ماتلا لضفلا لها نم ماظعلا

 ناكو .ىلاعت هللا همحر ناخ دم ناطلسلا مايا ِق ركسعلا ىضاق هادج

 ةليل يف ةمركملا ةكمب يفوت .ةهكافملا نسح :ةريرسلا يفاص ةريسلا روكشم
 ادلو فلخو « ةثاعستو نيعبسو عست ةنس ةدعقلا يذ رشع ثلاث ءاثالثلا

 .ه 01١ ةالعملاب نفدو ةبعكلا باب دنع هيلع ىلصو :؛نيتنبو

 اه 59601 6-0. م هواجلا يفوزرم - مالاآا

 .ةنس نيسمح نم اوحن ةمركملا ةكمب رواجا « يعفاشلا هواجلا يقوزرم

 اهمزالو هللا بسح خيشلا ىلعو . يعفاشلا يماشلا رمع ديسلا ىلع أرق

 دجسملاب سردف :«سيردتلاب هل انذاو «هازاجاو ءاهسورد يف ةمات ةمزالم

 احلاص ايقن ايقت الضاف املاع ناكو :تاواجلا نم ريثك هب عفتناو مارحلا

 ةنس مارحلا مرحم رشع ثلاث ةعمجلا موي ةكمب يفوت .تادابعلا ىلع ابظاوم

 دجسملاب هيلع ىلصو ءةنس نيعبسلا براق دقو .فلاو نيثالثو نينثا

 .ةالعملاب نفدو ةعمجلا ضرف ةالص دعب مارحلا

 ةيربطلا ميرم - ما/؟

 ,ةيكملا ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبأ نب دمحأ رفعج يبأ يضاقلا تنب ميرم

 نب رهازو « يمشاملا سنوي مهو ؛ةسيئر اهتخا خويش نع ةزاجالاب ىورت
 .مهريغو يرصحلاو ,«يدادغبلا ءانبلا ءانباو .فيصلا يلا نباو «متسر
 تناك اهنا الا تتام ىتم ردا مو :'''يسافلا لاق ءتثدحو احل جرخو

 .دمحا نيدلا يبحم يضاقلا تنب ميرم اهاممبو 8١6 ص 4م ج نيمثلا دقعلا 1(

 دلما



 ةيربطلا ميرم - 6ه1/"

 ةيربطلا ةينيسحلا ركب يبا نب دمش نب دم نب هللا دبع دجلا تنب ميرم

 «نيزر نب نيدلا يقت نييضاقلا نا يرهشقألا ركذ :(' ىسافلا لاق «ةيكملا

 نيعبسو عبرا ةنس يف اهل اوزاجا «ركاسع نباو « داعلا نبا نيدلا سمشو

 ةزاجالا يف اهكراش نملو اه جرخو «ينالطسقلا بطقلا ءاعدتساب ةئاتسو

 .ةيربلا ءابنا .ىهتنا اثيدح نيعبرا

 ها١١؟» - .. يومحلا ىفطصم - هال:

 «دلوملا يرصملا .ءلصالا يومحلا هللا حتف نب ىفطصم نيدلا ءايض

 نيدلا ردب خيشلا لاق . يعفاشلا عةمركملا ةكم ليزن ءأشنملا يقشمدلا

 :[لاق نا ىلإ] لامو ةورث يرس لاقف يبحلا ديسلا همجرت دق :جوخ

 لغشا «مارحلا هللا تيب ةرواجمب هتماقا رثكأو « قشمد هابرمو ءرصم هدلوم

 لقنو خيراوتلا بتك ةعلاطم نيب هتاقوأ مسقو ءرابخألا ليصحتب هتاقوا

 روكذملا يبحلا ديسلا نيبو هنيب تناكو .راصتخاب ىهتنا ءراعشألا

 :هلوقب .!"'رردلا كلس يف يدارملا هحرتو ءتايبدأو دئاصقو تايتاكم

 لضافلا خيشلا « اهبيدأو ةكم خرؤم « يكملا يعفاشلا هللا حتف نب ىفطصم

 اهنم لحرو «هامح ةدلب نم هلصأ ءدحوألا ننفملا عرابلا بيدألا ملاعلا

 اهلعجو ةكم ىلإ لحر مث « ءالضفلا نم اب نمع دحأو ايب ارقو قثمدل

 جئاتنو لاحترالا دئاوف) هامس يذلا لفاحلا خيراتلا هلو .هتماقإ راد

 )١( ص م حج نيمثلا دقعلا 8١١.

 )»( رردلا كلس 4ع78/5"١.
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 اذهو .كلذ ريغ هلو (رشع يداحلا نرقلا ءالضف مجارت يف رفسلا

 ةنس يف مجرتملا ةافو تناكو .تادلجم ثالث يف لفاح خيرات خيراتلا

 نع ذخا اهمدق املو ءةكمب هتافوو يأ ىهتنا فلأو ةئامو نيرشعو ثالث

 امل مجرتو .اهريغو . ىلخنلا دمحا خيشلاو يميجع نسح خيشلاك اهئالع

 .رشع يناثلا نرقلا لها نم نادعي (اهنوك عم روكذملا هخيرات يف

 ها١١؟.6 - ١١0 نيدلا نبز ىفطصم - هاله

 نسحلا دبع نب هللا ةمحر نب دمم نب تاكربلا وبأ نيدلا نيز ىفطصم

 هللا يضر يراصنألا بويا يبأ انديس ىلإ ةبسن يبويألا نيدلا لامج نب

 . يتمحرلاب ريهشلا يكملا مث ؛يندملا مث .يقشمدلا يفنحلا «يجرزخلا هنع

 نيثالثو سمخ ه 1١١0 ةنس مرحم رشع عبار ءاعبرألا ةليل قشمدب دلو
 : ينينملا دمحا باهشلاو : ينينملا حلاص خيشلا نع ذخأو فلأو ةئامو

 هللا دبع خيشلاو .يربزكلا يلع خيشلاو .يركبلا ىفطصم ديسلاو

 هنم عمسو 2ليقع نب رمع ديسلاب ةكمب عمتجاو يقشمدلا يرصبلا

 خيشلاو لبنس ديعس دمحم خيشلاب كلذكو هتايورمب هزاجاو ةيلوالاب لسلسملا

 دبع يديس هللاب فراعلا هزاجأو .هازاجأو نييكملا ينتفلا نمحرلا دبع

 رصم ىلإ لحرو نينس نامث كاذ ذإ هرمعو ريغص وهو يسلبانلا ينغلا
 سمشلاو ؛ يغبادملا نسح خيشلاو يولملا باهشلا مهنم « اهئالع نع ذخأو

 لهال زاجاو ه8١١م10 يف ةنيدملب رواجو يرفدلا سمشلاو .ينفحلا

 رصعلا دعب يفوتو :«هتايورم عيمجب هتايح نم اءزج كردا نمو هرصع
 ةكم نيب ليسلا هل لاقي عضومب ه0.١١ ةنس ةجحلا يذ سماخ

 .هتبث يف نيدباع نبا ديسلا ةمالعلا هلاق اذكه «ليسلاب نفدو فئاطلاو
 نب هللا دبع انديس [دجسم] ةرايزل فئاطلا ىلإ بهذ ناك هنأب دافأو

 نفدو قيرطلا يف ةينملا هتكردأف جحلا دصق مث ءهنع هللا يضر سابع
 قيرط يف تام :هصن ام يربزكلا نمحرلا دبع خيشلا تبث يفو كانه
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 نم ريثك هنع ىور دقو ىهتنا ةالعملب نفدو فئاطلا نم ابيأ ةكم

 ديسلاو ؛لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا ةمالعلاك .ةكم ءالع ءالجألا

 ةثالث راتخلا ردلا ىلع ةيشاح فيلاتلا نم هلو ء|هريغو ينغريم نيساب

 عمو اهمامتا هل رسيتتي مو ءرخآلا نم ءزجو لوألا نم ناءزج ءازجأ
 يراصنألا فسوي خيشلل كسانملا يف ةموظنم حرشو :لوعملا اهيلع اذه

 .لمكت ملو حنملا ىلع ةيشاحو ةفيطل ةعومجم هلو

 ها١؟.86 - .. ىفيفعلا ىفطصم - 5

 يعفاشلا يكملا مث .لصألا يفيفعلا «نايلس نب دمحم نب ىفطصم

 - رصم ىرق نم ةيرق - فيفع هدلبب دلو .رعاشلا بيدألا ةمالعلا

 نآرقلا ظفح نا دعب رصم مدق مث ؛ناهلس نبا تيبب فرعي مهتيبو

 عماجلا خياشم ىلع اهضرعف نوتملا نم ًاريثكو هديوجت نسحأو مظعلا

 ىفطصم خيشلاك هئالجأ نم ريثك ىلع أرق هب معلاب لغتشاو ءرهزألا

 مدق هدلاو تام املو :رهزألا عماجلا ءالع خيش سورد رضحو « يقالوبلا

 اهب هلاحرت اصع ىقلاو ء فلاو نيتئامو نيتسو فين يف ةفرشملا ةكم ىإإ

 ليقع نباو ينومسألا يفنحلا لاجج خيشلا ىلع أرقف هلاكإ يف ذخأف

 حورش يف يوارحنلا دمحا ديسلا ىلعو ؛كلذ ريغو كرادملاو يراخبلاو

 ىلعو « اهريغو عيدبلاو نايبلاو يناعملاو وحنلا يفو ؛ نيلصألا يفو - مسلا

 «يواوز حلاص دمحم ديسلا ىلعو :يعفاشلا نيربصاب خيشلا ةدج ملاع

 مه زوجت ام عيمجبو سيردتلاب هوزاجأو : يبتكلا نيسح ديسلا يتفملا ىلعو

 دافأو سردف مارحلا دجسملاب هل سلجف .لوقنمو لوقعم نم هتياور

 ءهدي ىلع مهنم ريثك حرخن دق هنإف .تاواجلا اصوصخ ء.دابعلا هب عفتناو

 : ةباتكلاب شيعتي لاحلا ريقف .قئار مظنو قئاف رثن هل افيطل ابيدا ناكو

 ةالحم ؛ طبضلا ةديج اهخسن يتلا بتكلاو « بتكلا نم اريثك هطخب بتك

 . خياشملا ىلع بلطلا يف دلاولا يديس كيرش ناكو .نسحلا هشيمهتب
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 يداح ادح نا ىلإ سيردتلا ىلع ًابظاوم لزي ملو ءهقيدصو هقيفرو

 هللا همر ةالعملاب نفدو . فلأو ةثافلثو ناُع ةنس ِق ةكم تاف « توملا

 ها١ا!8 - .. هداز مق ىفطصم - هالال

 تامحرلا ليزنت بحاص هتافو ركذ .يفنحلا هداز مق دمحم نب ىفطصم

 نب ىفطصم يضاقلا ةمالعلا ملاعلا ةكمب يفوت ه078١1 ةنس يفو :لاقف

 بتكلاو فيناصتلا بحاص .بيدالا مامالا بيطخلا هداز مق دمج

 نفدو .راصمالاو راطقالا يف هملعو هركذ [راسو] ةروشنملا لئاسرلاو

 .نسح لضافلا هنبا بقعو ىهتنا ىلاعت هللا همحر ةالعملاب

 ها١؟158 ..دادرم ىفطصم - م

 دادرم .دمح نب حلاص دم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىفطصم
 ةمركملا ةكمب دلو .مارحلا دجسملاب ةّئألاو ءابطخلا خيش «ىكملا يفنحلا

 . اهنقتاف لضافالا خياشملا نم اهاقلت تاءارقلاب مظعلا نآرقلا ظفحو

 نسح ناكو هتدابع هب حلصي ام مولعلا نم أرقو نسح جهنم ىلع أشنو
 دعي ءابطخلا ةخيشم بصنم ىلوت .ادج افشقتم عضاوتلا ريثك توصلا

 ثكمو «؛ فلالاو نينئاملا دعب نيسمحو عبس ةنس يف هركذ راملا هدلاو توم

 ,ةكمبي فلاو نيتئامو نيتسو عبرا ه31١١1 ةنس يف يفوت نا ىلا اهيف

 تام دقف لوالا امأ ظيفحلا دبعو هللا دبع نينبا بقعاو «ةالعملاب نفدو

 تام روكذملا ىفطصم نا مث اتنبو ظيفحلا دبعو ىفطصم نيئنبا بقعو

 .ةيرذ فلخي ملو يفوتف يناثلا اماو اهقع

 دهاء. او ا دلل اى. و ىخلبل ىلا نيدلا نيعم - ما

 فورعملا «أشنملاو دلومللا يرصملا ءلصالا يخلبلا دمحا نب نيدلا نيعم
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 نم ناك .روهشملا بيدالا لضافلا .ةفرشملا ةكم ليزن . ءاكبلا نباب

 ةرواحم ةراضنو «عابطو قالخأ ةثامد عم «ناوالا بئاجعو نامزلا رداون

 رودصلا لك ىواد ملكت اذاو «يفوملا ردصلا هلف دانب لح اذإ .عاتساو

 نم ىلحا الو «هتيشاح نم قرا رصم لهأ يف نكي ملو .يفشملا هثيدحب
 بكرلا هبحص ةئاعستو نينا ةنس يف ةكم ىلإ مدق .هتردانو : هتهكافم

 نزمب يقسي «نسولاب ةلقملا فالتتا نسح ينب افلتؤم اهب ماقا مث «يرمملا

 ءدوعسم فيرشلا دنع وهو .مهميد لاطبب هلمأ بدج بصخيو ؛ مهم رك

 يف دوقع اهنأك دئارف دئالق رعشلا نم هلو ءدوعسلا رمثم ءدوعلا قروم
 :هلوق كلذ نمف ءدئارخ دايجا

 ايو مسجلاو حورلا قيقش اي

 آلو ءالادوسَح ىشخأ ال تنك

 هئاينب يهو دولا ىَرأو

 ترا الضف دولاب ةحود
 03 - و 0

 ترظن ةءوسب نإ شاو نيع

 ترثا الإ َنيعلا ٌنأك ام
 نم الا دولا قحبت

 : لضافلا يضاقلل ليذ يف هلوقو

 ةبلقص ءامسلا ٌةآرمو تءارت

 اهدوقعو اهيلَح اهيلع تحاللو

 ش :هلو

 اهبابي رم نأ (ةليوز) رذاح

 اورّظنا اهب لوقي ىلتقلا طسومف

 ترعس دق هحور ريقحل

 ردبلا ةروص اههجو اهيف رثأف

 ٍرهْزلا مجنالا ةروص اهيف رئثاف

 ِهِرْيَخ نم ًاسيآ نك اهماعطو

 هريغب تام فيسلاب تمي مل نم

 فرعي اهتيمست هجوو ةليوز بابك رصمب ةلحم ةرغصم ةمجعمب ةليوزو

 .ططخلا نم

 نس نع فلاو نيعبرا اه١٠6 56 ةنس ةرونملا ةنيدملاب هتافو تناكو

 ."!ةناحيرلا يف يجافخلا همججرتو رثالا ةصالخ نم ىهتنا هللا هحر ةيلاع

 .1.05/4 رثألا ةصالخو ؛؛*/١ ةناحيرلا (1)



 هامل. - .. باون الم - م١

 . اهلهأ عجرمو اهنيفدو ةمركملا ةكم ليزن . يفنحلا يلباكلا باون الم
 نع معلا ذخاو هدلبب دلو .نادبالاو نايدالا لع نيب عماجلا بطلا يف

 هب نطوتو مارحلا دلبلا ىلا مث دنا ىلا لحر مث .هرصع لها نم ةعامج
 ىلا نينس ةكمب رواجو .ريفغ مج هب عفتناو ريثك قلخ هنع ذخأو ماقأو

 دعب رشع ةنس اهب يفوتو «نيملاعلا بر ةمحر ىلإ لقتناو نيقيلا هاتا نأ
 مهنم ءانبا بقعو نيناثلا براق دقو ةالعملا يف نفدو فلالاو ةتاثلثلا
 .ليعامسا خيشلا مهريبك وهو

 ها59.٠ - .6 عورزماب انهم - م١6

 هيقفلا يكملا يعفاشلا يمرضحلا عورزماب يلع نب ضوع نب انهم
 ,ةينسلا ةكمب ءارقفلا داشراب نيرهتشملا ةّتاخ .يفوصلا ثدحلا كراشملا
 هدلاو هابرو ؛ تومرضحب هيبا ةدلبب دلو .ىلاعت هللا ركذب نيرهتشملا ماماو

 دمحا نب نسح خيشلا ىلع هدلبب أرقو :نييمالا ءايلوالا رباكا نم ناكو

 ديسلا ىلعو ؛ةيادحلا ةيادبو «يلازغلا ةديقعو هقفلا يف ارصتخم .بيعشاب
 اضيا اهسبلو ةقرخلا هنم سبلو ؛فوصتلاو هقفلاو وحنلا يف نابيشاب رمع
 يف ريشقاب خيش نب يداحلا خيشلا ىلع أرقو . يثبحلا سورديع ديسلا نم
 حاتفم ريشقاب نمحرلا دبع خيشلا ىلعو .حاكنلا لئاسمو ةءارقلا مع
 وحنلا ذخاف دنهلا ىلا لحر مث .ملاس نب ركب يلا خيشلل .رئارسلا

 نسح خيشلا ىلع فيرصتلاو يدنسلا ىحسا خيشلا ىلع قئاقرلاو
 يكملا يمكحلا دمحا خيشلا نع ذخأف ةكم ىلا لحر مث .يريمشكل

 لوصاو جاهنملا حرش يف ةدم همزالو صفحو يرودلاو يبسوسلا ةءارق
 « ينيقلبلا فسوي خيشلا ىلع نارقلا مع اضيا ذخاو .ثيدحلاو هقفل

 رمع ديسلا ىلع أرقو .حلطصملا نف فيرش دمحم خيشلا نع ذخاو
 هتكرب نم لصحو ءامايا هيلا فلتخاو «ةيوونلا نيعبرالا يرصبل
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 اهحرشو يذمرتلا لئامش هنع ذخاو .«نالع ىلع دمحم خيشلا سورد رضحو

 دمحا ديسلا مزالو هزاجاو يريصوبلا ةموظنمو .يذشلا فرعلاب ىمسملا

 نم ابناجو هحرشو جاهنملاو عاجش يلا رصتخم هنع ذخاف يداها

 ذخاو «لئامثلا»و ضايع يضاقلا مءافشو يرماعلل فراعملا ةجببو يراخبلا

 خيشلا دي ىلع كلسو :ريزواب هللا دبع نب نمحررلا دبع خيشلا نع فوصنلا
 نيدلا جات خيشلا هخيش خيش ىلع ارقو .يدنبشقنلا دمح | نب يداطلا دبع

 بادآو كحلا حرش يبرغملا جاسلا دمتم ديسلا ىلعو . صوصفلا

 . يشبحلا رمع نب دمحم ديسلاب بدأتو ةيبطاشلا حرش ضعبو « يدرورهسلا

 لوالا ريغ وهو .؛يدنسلا قحسا خيشلا ىلع أرقف ةنيدملا ىلا لحر مث

 عمتجاو :نيلالجلل نآرقلا ريسفتو ركفلا ةبخنو .يوونلل نيحلاصلا ضاير

 ىلع هررقف هيف ىوطناو هب لمكتف . يثاشقلا نيدلا يفص خيشلا انخيشب
 نم هلعجو هيلع هب هللا نم ام ضيف نم هدازو ءملاس ديسلا هيلا هاقلا ام

 سلاجم حتفو .ملاس ديسلا ةعامج هيلا عمتساو ءهيدل نيبرقملا ضعب
 ةكم همدقم يف يماشلا يقشمدلا قولخلا بويا خيشلاب عمتجاو «راكذالا
 نع ذخا دقو هتياور هل حص ام عيمج رخالا نع اهنم لك ذخاف . جحلل

 ناخيش ملاس ديسلا هذاتسا مهرخا ءاهقفلاو ةيفوصلا نم ريثك قلخ
 نيتسو عست ه359١٠١ ةنس ةرونملا ةنيدملاب يفوت ءمدقت اك هزاجاو
 .فلاو

 ها ١؟0.؟ - .. ىلاغفالا رون - 85

 يفنحلا ءةديدع نينس هب رواجملا «مارحلا دلبلا ليزن يناغفالا رون

 اهب أشنو فلاو نينتئامو نيسمحو فين يف هدلبب دلو .مامللا ديفملا ةدمعلا

 .ةصالخلا غ:ج 6+ ةحفص )١(



 نم ىلع أرقو دهتجاو دجو معلاب لغتشاو ءىتش مولع يف انوتم ظفحو

 سردو مولعلا نونف نم ريثك يف قوفتو لبنف مالعالا ةذباهجلا نم اهيف

 ةمحر خيشلا ىلع ذملتو نيعستو دحاو ةنس يف ةمظعملا ةكم مدق مث دافاو

 ثيدحلاو ريسفتلاك ةقرفتم نونف يف باتك ام ريغ يف هيلع ارقف هللا
 ثكمف ةماع ةزاجإ هزاجاو .كلذ ريغو قطنملاو ةسدنهلاو هقفلا لوصاو
 روكذملا هللا ةحر خيشلا اهسسأ يتلا ةسيردنخلاب ةنئاكلا ةسردملاب سردي

 :مارحلا دجسملاب هل ردصت مث .هلبق نم شاعمب نيفظوملا ةلمج نم افظوم

 الزتعم احلاص اننفتم اديفم ةمالع ناكو .ريثك قلخو ريفغ مج هب عفتناو
 . ملعتلاو ةدافالاو سيردتلاب اًمئاد الغتشم اققدم اققحم اررقم سانلا نع

 يفوتو .ميركلا هبر هجو ىقال نا ىلا ةنسحلا لاحلا هذه ىلع لزي مو

 ةئافلثو نيرشعو ىدحا ةنس لوالا عيبر رهش نم رشع ينثا ةليل ةكمب

 .هللا همحر ةالعملب نفدو ةبعكلا باب دنع اهتحيبص هيلع ىلصو . فلاو

 يواجلا يواون - 08
 ةكم ليزن . يعفاشلا يلع نب رمع نبا . ينتنبلا يواجلا يواون

 اشنو ؛«ةديدع نينس اهب رواجو ءاريغص ةكم مدقو ءهدلبب دلو .ةمركملا

 ةدع ىلع مولعلا بسك ىلع بكاو ةريثك ابتك ىنتقاو ةورث اذ راصو ءابب

 مهنم :موهفملاو قوطنملا يف اماما راص ىتح دهتجاو ءاهليصحتو خياشم
 هللا بسح خيشلا ىلع أرقو يطايمدلا دمحاو ءيوارحنلا دمحا ديسلا

 ءهرادب هسيردت ناكو .ةواجلا ةبلط نم ريثك هب جرختو ءدافاو سردو

 عم ارارم يسفنب تدهاش اك رثكا لب بلاط يتئام ىلع يوتحي هسردو

 اذخاو ماشلاو رصم ىلا تالحر هنم ترركتو «لومخو راسكناو عضاوت

 ةدابعلاو فيلآتلاو ةدافالاو سيردتلاب الإ لاغتشا هل سيلو اهلضافا نع
00) 1 
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 ها١١ - .. يدلاخلا ليعامس روت - م66

 يكملا ءاواجلا خيش «لصالا يباكنملا يواجلا يدلاخلا ليعامسا نب رون

 .دهتجاو دجو مولعلا بلط يف عرشو اهب شنو ةكمب دلو . يعفاشلا « دلوملا

 هقفلا يف هيلع ارق .«ساطعلا ملاس ديسلا مهنم خياشم ةدع ىلع أرقو

 هيلع أرقو .ليصباب ديعس دمع خيشلا مهنمو ءاهريغو فرصلاو وحنلاو

 دقو اطش يركب ديسلا مهنمو .2كلذ ريغو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف

 فوصتلاو هلوصأو هقفلاو ديحوتلا يف هيلع أرق .هنع هذخا رثكاو همزال

 سردو .عربو ءركذ ام ريغو نايبلاو يناعملو ثيدحلاو ريسفتلاو .قطنملاو

 اذ اعضاوتم احلاص ناكو .تاواجلا هتبلط رثكاو عفنلا هب لصحو ءدافأو

 فلاو ةئافلثو ةرشع ثالث ةنس يف ةفرشملا ةكمب ينوت ء اهكافم ةديج سفن

 .نيسمخلا زواج دقو ىلاعت هللا همحر ةالعملاب نفدو

 ءاهلا فرح
 ها5١١١ - .. يرارزالا مشاه - م6

 خييشلا همجرت . يكملا يرارزالا دمحا ديسلا نب مئاه ديسلا
 عبط وذ فيرش ديس :لاقف رارسألا تاحفن يف يبهذلا نمحرلا دبع

 ,راثكالا زواج امب اب يقاو ءراعشألا مظن يف هرمع فرص . فيطل :قيقر
 رخآ رعشلا نع علقا مث .اهفارشا راغص حدتماو ءارارم نميلا لخد

 دجسملل امزالم كلذ دعب هتيأر .هرعش طاطحناو بدألا داسكل هرمع

 رعشلا نم هل دجو |مف .ماقملا فلخ سمخلا ءادأ نع عطقني ال مارحلا

 هذه «هتبترم ولعو مظنلا يف هومس ىلع لدي ام هتحرتل يتباتك دنع

 ةليوط يهو .كاذ ذإ ةكم مكاح رهوج نب دمحأ اب احد ام ةديصقلا

 :اهعلطم اذهو اضيا



 يعجمت ال مل هللب . عرجألا ناب ءاقرو
 عيرألا موسر ىلع ليدهلاب يىدجو تحيه

 ةنس ناضمر رهش سداس يىفو :هظفل ام يربطلا خيرات يفو :ىهمتنا

 يرارزالا دمحا نب مشاه ديسلا ينوت فلاو ةئامو ةرشع تساه1
 ريما اهب حدم ةديصق هل هخيرات يف يربطلا مامالا ركذو .ىهتنا يملا
 اضراعم ةديصقب اضيا روكذملا حدمو !'اديعس فيرشلا ذئتقو ةكم

 .قيرز نبا ةديصق

 ءايلا فرح
 .. - هاا“ ىنويسب نيسأي - 5

 ةكمب دلو .بيدالا يوحنلا يكملا يعفاشلا ينويسب دم نب نيساي
 هدلاو فنك يف اهب أشنو .فلأو نينئامو نيعبسو ثالث ةنس يف ةمركملا

 وحنلا يف هدلاو ىلع أرقف مولعلا ليصحت ىلع بكأو نآرقلا ظفحو

 ءهمزالو اهريغو نايبلاو يناعملو ديحوتلاو هلوصأو قطنملاو فرصلاو
 ماس ديسلاو . طاشم رداقلا دبع خيشلا ىلع ًارقو ءهنع ذخالا رثكاو

 ثيدحلاو ريسفتلا يف هسورد رضحف .نالحد دمحا ديسلا ىلعو . ساطعلا

 دجسملاب هل ردصتف هزاجأو .«سيردتلاب هل نذاو ء.اهريغو فوصتلاو

 ةيفلالاو ةيمورجألاك ةديدع انوتم ظفحو وحنلا ملعب ةراهم هلو مارحلا

 ملس نتمو دبزلاو يناقلل ةرهوجلاو ةيبحرلاو ةيسوئسلاو كلام نبال

 شاعم ريغب يعفاشلا ماقمب نيمزالملا ألا ةلمج نم وهو .يرضخالا
 . "وب ىلصي يلع نب نيسح فيرشلا ةكم ريما دنع امامإ ؛راصو

 ةنس ىلا اب رمتساو ه١١١+ ةنس ةرامالا يىلو ديز نب دعس نب ديعس فيرشلا )1١(
 .ها9١١ ةنس ىفوت نا ىلا اب رمتساو ه١١1** ةنس ايناث اهيلا ديعأ مثاه 16

 .هد»و6 ةنس يفوت (؟0)



 هاا - .. ريشفاب ىيحب - مال

 وه «بيدالا ملاعلا « يكملا يعفاشلا ءريشقاب دمحم نب ضوع نب ىيحب

 ةكمب يفوت «نأشلا مظع ردقلا ليلج ناك هللا مهحر :ةّلجأ ةينف ةيقب

 عبس اه ةنس مارحلا ةجحلا يذ رشع سداس موي ٍِق ةمركملا

 .تامحرلا ليزنت نم ىهتنا فلاو ةئامو نيثالثو

 ها .ةه٠ -_- ه ؟. يراهبلا ىبحي 2 08م

 خيشلا هبيرق نع ابئان تاقوألا ضعب يف ةيفنحلا ماقب يلصي ناكو
 نفدو فلالا دعب نيعست ه٠9١١٠١. ةنس ْق ةكمب مجرتملا يوت .مهاربا

 دحسملاب ةعاجلا هتتاف ام ءةنس نيتس ةكمب هترواحم ةدم تناكو «ةالعملاب

 ةكمب عمتجاو ءةنس نيرشعو ةئام هرمع ناكو ؛لوالا مامالا عم مارحلا

 خيشلاك هريغو ثيدحلا مع مهلع ذخاو ء لضافالا ءاللعلا نم ريثكب

 بابحلا ىيحي - 8

 قوطنم نم اهلمكأو مولعلا رئاس يف عرب ىتح «تقولا خياشم ىلع معلا

 « ماظعلا ةكم لها نايعا هب عفتناو ءمارحلا دحسملاب سردو . موهفمو

 نع ىورو اهريغو «يعلقلا كلملا دبع يتفملاو «لبنس رهاط جخيشلاك

 /ا06٠



 ىلع اخيش يلوو « تاءارقلا معو هقفلا يف اصوصخ « تاريرقتلاو تاريرحتلا

 ةيشاح فلاو !'اهتجرت ةقباسلا دم خيشلا هيخا ةافو دعب ةكمب ءارقلا

 ةكمب لوعملا اهيلع :يراقلا يلع الملل بابللا كسنم حرش ىلع ةعيدب

 ةنس يف ادوجوم ناك هنا ريغ ءةافو الو ةدالو ىلع هل فقا ملو .ةفرشملا

 .فلاو ةئامو نيعبسو نامت

 اهها510١ - .٠.٠ قيدص نب ىيحب 4 - 

 ,لضافلا ملاعلا يكملا ءىرقملا « يفنحلا قيدص دم نب سابع نب ىيحي

 هظفح دعب «مولعلا ليصحتب لغتشاو ةكمي دلو .ىكذلا «هبلقب ريصبلا

 ,ةمركملا ةكم يتفم يعلقلا كلملا دبع ةمالعلا نع ذخأف «مظعلا نآرقلل

 رهاط خيشلا نع ذخاو «كلذ ريغو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف هيلع أرق

 ةمات ةفرعم هل ناكو « مهريغو . يميجعلا ظيفحلا دبع خيشلا نعو .لبنس

 ءاكذ بحاص .راضحتسالاو ظفحلا يوق ءاهئاداو «عبسلا تاءارقلاب

 مع وهو ءرشع ثلاثلا نرقلا لهأ نم ناكو ةمركملا ةكمب يفوت .مهفو
 ةافو ىلع تفقو مث ءحر ةفرشملا ةكم ىتفم «قيدص نب سابع خيشلا

 فلاو نيتئامو نيتسو عبس ه 1١5510 ةنس يف تناك اهنا ةججرتلا بحاص

 .ىلاعت هللا همحر ةالعملاب نفدو .ةكمب

 ١ - يربطلا ىيحي مامالا .. - ١9اه

 دبع نيدلا يبحم نب نيدباعلا نبز نس دمحأا مامالا نبا ىيحي مامالا

 ءالضف فاحت ِق يربطلا همح رت . يكملا يربطلا ىعفاشلا ىنيسحلا رداقلا

 فلاو ةئامو نيثالثو عبس هاا ةنس نم ةدعقلا ثلاث فو :لاقف نمزلا

 ىلص :[لاق نا ىلا ] دمحا مامالا نبا ىيحي انديس ىلاعت هللا ةمحر ىلا يفوت

 )١( مقر ةمحرتلا 159.



 دعب ء مهتدعاق فلاس ىلع ؛ ىميهاربالا ماقملا ٍِق رصعلا ةالص دعب هيلع

 يف نفدو .ممالاب ةلفاح ةزانج هل تناكو ء«مزمز ىلعأب هل بطخ نا

 هلبق تام هنأ عم ءايابخلا هباتك يف يميجع نسح خيشلا هركذ دقو

 هدلاو تام :هقح يف لاقف «ءركذلا ةفلاسلا هتامجرت نم معي (ك «ريثكب

 بلط ىلع ابكم ماقو .هنارقأ داسو ءهتباجن ترهظ مث ءريغص وهو

 . ىهتنا مهب انعفنو رهاطلا هتيببو

 اههآ٠١. #ا/ لا ٠. ةريهظ نب ىيحي - ن؟

 دجسملا بيطخ . يكملا يعفاشلا «ةريهظ نب تاداعسلا يىبأ نب ىيحي

 ريهاشم نم ملعلا ىقلت اليبن الضاف اماع ناك .مامللا يعذوللا «مارحلا

 دجسملاب سردو «نونفلا نم ريثك يف عربف «نيققدملا نيققحلا ةكم ءامع

 يتلا ةيفنحلا ةينايلسلا ةسردملا سيردت ىلوتو «مانألا هب عفتناو مارحلا

 اهنوك عم ءمارحلا دجسملا راوج !''نايلس ناطلسلا موحرملا اهأشنأ

 سردو' مهنم اهيلو نم لوأ ناكو مهمسرب تسسأ اهنأل ةيفنحلل ةطورشم

 دعب اهيلو مث :يفنحلا يلاورهنلا يكملا بطقلا ةمركملا ةكم يتفم ءاهب

 فيرشلا ةكم فيرش هدعب اهررق مث ؛يفنحلا يمورلا نيدلا ريخ هتافو
 حلصم اهيف درو مث يفنحلا ةريهظ نب هللا راج نب يلع يضاقلل "'نسح

 ةنس كلملا ريرس ىلع سلج لوألا لس ناطلسلا نب لوألا ينوناقلا نايلس ناطلسلا (1)

 .هوال6 ةنس يفوت نا ىلإ هيف يقبو اهو7

 درفنا مث هو١3 ةنس هدلاو عم كارتشالاب ةكم ةرامإ يلو يمن ىلا نب نسح فيرثشلا 0

 .ه١٠١٠1 ةنس يفوت نا ىلإ اب لظو (هووه*+) ماع يف ةرامإلاب



 ىلاعت هللا اهداعا فلأو نيرشعو عبس .ةنس بجر يف هتافو دعبف مجرتملا

 مجرتملا دلو ىم ردأ مو « يفنح لا يدشرملا نمح رلا

 ها١ا51 - .. يماصعلا ىيحي - 09

 نيدلا ردص نب نيدلا لامج نب يماصعلا كلملا دبع نب ىيحي ديسلا

 ىحلا همجرت : ىعفاشلا دلوملا ىكملا . لصألا ىنيئارفسالا نيدلا ماصع نب

 رهش يف ةنيدللاب يفوت رعاشلا بيدألا لضافلا :هلوقب رثألا ةصالخ يف
 هدلاو ىلع نفدو فلأو نيعبسو عبرأ ها١١1ال6 ةنس لوألا عيبر
 أ”!هبقبلاب

 ها. 19 - 98.. ؟نذؤم ىيحي - 04
 - هللا دعس نب رفعج نب دمحم ديسلا ةمالعلا نبا نذٌوم ىيحي ديسلا

 مث] ههجو هللا مرك يلع مامإلا نبإ نسحلا مامإلا ىلإ هبسن فلؤملا ركذ
 يذلا هدج بقل :«هريم فرشأ رمع ديسلا هدج ىلإ ةبسن يرمعلا :[لاق

 ؛نتفلا ثاعبنا نم هتامز يف راص ام ببسب ةمركملا ةكم نم لحترا
 يندألا هدج داع مث اهبيطأو دنهلا نادلب نسحأ نم يهو نّنَق نطوتو

 ينب عم اهقم . هلسن نم مجرتملاو ءابب دالوألا دلوأو .اهنطوتو .ةكم ىلإ

 وحن مارحلا دجسملا يف نذا هنال دمحم ديسلا هيبا بقل نذّوملا ءاهيف همع

 ةرانم لكو ءهبسك نم ولو رئانملا ةراعب ماتها هل ناكو ء.اماع نيعبرأ

 راص ىتح هلام نم ةراجألا هل عفديو رخآ نذؤمب وه يتأب ءامذؤم اهكرتي

 تام ءاماع نيرشع ةرامإلا يف لظو (ه١١٠١*) ماع يلو نسحلا نب سيردا فيرشلا 00(

 .(م؟ ص لوادجلا) (ه8١٠) ةنس

 .474 ص ؛ ج رثألا ةصالخ (0)
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 دجسملاب سيردتلا ةفيظو نم هب متاق وه ام عم «نينذؤملا ةفاك ىلع اخيش

 نذا كلذكو ءهمظع نهوو ءهنس نعط ببسب الإ هكرت امو «مارحلا
 راص نا امل مث "اهتيبوبش ةدم يف نينس ةدم هدلاو ةايح يف مجرتملا

 ةدم يف اهيطعأ ءطقف وه «بيطخلا ةبطخلا ىلإ هجوتو هكرت ابيطخ
 وه مامإلا ؛ يعلق كلملا دبع ةمالعلا ةطساوب «بلاغ فيرشلا ةكم فيرش

 هحرش يف هسفنب وه كلذ ركذ |ى . يكملا مارحلا دجسملاب سردملا ؛هوبأو
 ءابب أشنو نيتئاملاو فلألا دعب ةكمب دلو .كسانملا بابل رهاوج هنتم ىلع
 ظيفحلا دبع ةمالعلاك .ةكم خويش نم ةعامج ىلع ارقف معلا بلطو

 سيرلا حلاص دمحم خيشلاو «لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلاو « يميجع

 وهو :روكذملا ظيفحلا دبع خيشلا هيدي ىلع ةءارق مهرثكا نكلو « مهريغو
 وحنلا يف عرب ءوه هدافا (ى هفيلآت يف انخيش ظفل قالطا دنع دارملا

 هل زاجأو ءرعشلا مظنو «بدالاو هقفلاو كلفلاو نايبلاو يناعملاو قطنملاو

 الملل ريغصلا كسنملا حرش ىلع ةيشاح :هفيناصت نمف «سيردتلاب لكلا

 بابل رهاوج ىلع حرشو .يدرولا نبا ةديصق ىلع حرشو .يراق ىلع
 كلملا تاقولخم يف ليلدلا حابصم ةاكشم باتكو ءهل اهالك .كسانملا

 حرشو «ريناندلاو مهاردلاو راقعلا ةمسق يف ريباحتلا ةفدص ةردو .ليلجلا

 « ضيبي مو « متي مل اهيلك نا الإ «هتيشاحو ؛يلالبنرشلل حاضيالا رون نتم
 هللا ىضر رمع انديسل بقانم فلأ «ةديدع لئاسرو «ةدوسملا تحت قاب

 هلو : ةنمآ ةديسلل بقانمو اهنع هللا ىضر ةجيدخ ةديسلل بقانمو (هنع

 دقعو «ربانم بطخ عومجمو :هتاءاشناو هراعشا رئاس هيف عمج ناويد
 تاقرحلا بهشلاو ؛ةكمب ريهش ةيمورجألا نتم ىلع حرشو « اهريغو حاكن

 فين يف ةفرثملا ةكمب يفوت .كلذ ريغو ةلحرو .تاماركلا ركني نميف
 نم وهو دمحا ديسلا وهو ادحاو انبا بقعو .ءفلأو نيتئامو نينتسو

 .هبابش :هتيبوبش )1١(1

0١١ 



 فلخو تام هنا 5 ءمارخلا دحسملاب نيسردملا نمو « نيفظوملا ءابطخلا

 ريخ وهو اهيلع نمو ضرألا ثري نم ناحبسف هفئاظو رئاس تلحو
 . نيثراولا

 ها١٠ؤ5 - ٠١58 موصعم ىيحي - 06

 هل مجرت . ينيسحلا نيدلا ماظن موصعم دمحا ديسلا نب '''ىيحي ديسلا

 ضعب همجرت :لاقف يهذلا هل مجرتو [لاق ام رخآ ىلإ ] « ءاملاب ءاملا

 ةديرخ هدئارف لثمب تلحت ام يذلا مظنلا وذ :هتروص اب ةكم ءانبأ

 ىلع امسقأل يدنق رمسلاو ةركس نبا عمس رم ولف ءمظان هلثمب هاف الو ءرصقلا

 ىهتنا هقح يف ءانثلا نم هب لاطأ ام رخآ ىلإ ءرصعلاب هنع |(هروصق
 اب هخيرات يف يومحلا ىفطصم خيشلا هركذو .همظن نم ًائيش هل تبثأو

 نيعبرأو نامث ه48١١ ةئس ةكمب دلو :هلوقب دازو ('اةفاللا يف هركذ

 مهضعبل مجرتملا دلوم خيرات ءاجو رثألا ةصالخ يف روكذملا يجحلا لاقو

 علاط فرشأب ادب نامزلا ربح لقف هدلوم خيرات ام تلق نإ

 يبا نباو : يقيقشو يخا : هلوقب هتفالس يف يلع ديسلا هوخا هل مجرتو

 ينيسحلا موصعم دمع نب دمحا نب ىيحي دمع ديسلا » ١95 ص ؛ ج ةناحيرلا ةحفن يف )١(

 .« ينيسحلا موصعم

 . "5 ص ةفالسللا (؟)
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 لاق اك ال قحلا صحصح اذإ ىحأ يب هريغ ىرأ ال نمو .يقيدصو

 - :يمليدلا رايهم

 قحا يبأ نبا نم يب كناف يدو نبا اي ةدوماب كتلأس

 عماسم كلميو :هفئارط بولقلا عماجمب ذخأت رعش هلو :[لاق نا ىلإ]

 :هلوق نمف هقئارو هقئاش بابلآألا ىلوأ

 تلبسأف جيجحلا مايأ تركذت

 تضم يتلا نيرعشملاب انمايأو
 :هلوقو

 دعقم نيحانجلا صوصقم قوش امو

 امنإو كيلإ يقوش نم رثكأب

 : هلوقو

 هروجحو داعبلا هّللأ ىقس ال الا

 : هلو

 يىدعابت هيف لاط انامز اي الأ

 ىأندُم ٍيسنأتقراف يذلا ىقلأل

 ءادف يلامو يحور ّلَعِل

 يضقت نأ نامز ىسنا فيك

 ايلع ىفهكو قىديس اي تمد

 ودحيانب باكر لاي داحذإ فيخلابو

 ناريطلا ىلع ردقي مل مضلا ىلع
 يفامز كنع دعبلا اذهب يفامر

 ريثكل هنإ ديعب تنأو

 ؟دوجتو اهب وندت ةمحر امأ

 ديرف داؤفلا بولسم انأ اهف

 ءاعدلاو انثلا ىنم هلو

 ءايضلاو ىدحلا وهو يلاعملل
 ءارسلاو روروسلا هيف وه

 ءايلعلا كل تماذ اذالمو
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 ءامسلا اهتقس دق ضرألا هذه

 ميرك لك ماه دق مرك تنب

 يئاجرو العلا ىلع نوع وه

 يرورسو يتشحو يف يسنأ وهو

 ترقأف هلضف قلخلا لمش

 ايحي لضفلا هه م ىيحيبف

 ممألا قئافلا تنا هللا رفغتسا
 هلئاضف تحضأ يذلا تنأ تسلأ

 همظنتو هيورت َتْحر ام دقعلا

 ؤدعبأ كنع نامز رد رد ال
 هّرخأ ك 5 يباوج نيسحت ال

 يلمأ اي بلقلا يف امب ملعلا تنأ

 ميدلا لطاه يداوغلا كتقس الهم

 ةرهازقفألا موجنارسق تمظن
 قفا يف ردبلاو قسن يف ردلا ام

 اعلطم كنم ىنساو اماظن ىبأ

 ءاونألا [كتقس ينايقساف
 ءاوغلا اهنم باطو اهاوه يف

 ءازوجلا اهقاطن اهتسبلأ
 ءافشلا هنم رع دق رجه تيم

 ءاجرلاو العلا يف نوعلا اذبح

 ءافطولا يتميدو يمومه يف
 ءاسحالاو تاومالا ههادنب

 ءالتقعا نف هب يلاعملاو
 ءاخالا نوكي اذكه اذكه

 مركلاو لاضفالاو ملحلاو ملعلاب

 ملع يف رانلا راهتشاك ةروهشم

 كحلاو زاجعالا يذ لوقلا رخاف نم
 ممألا نيعأ يف رفاو اهلقا

 مألاو نازحألا ىلإ يق ىلد دقف

 ملت الو بَضْعَت الو دو ريخأت
 مدو يل وفعلاب دحف دادولا نم

 ؟كحيفو لوقيف كرابياذ نم

 ؟ يملكنمقف الا نيأو يمظن تمرو

 مرك يف ثيغلاو مقن يف ثيللاو
 معن يف كنم ىدجأو اماقتنا ىهدا

 ممق نم تش امأطف ايشم تمر نا
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 :اضيا يل بتكو

 انهو اهعبتي ردبلاو ةرئازو

 ةيآ مظعا نسحلا يف اه حادر

 ةبحم يفاخ بلقلا ممص يف اهل
 عّلوم اهاوه يف مارغ فيلح
 اهرايديحاون نمقرب حالناو

 أاهدو دص يسأقي م يرعش تيلايف

 قداص ةفلح شرعلا بر هتللاوف

 ابلاطم هيف تحر ام اذا نامز

 اهبرقب دهع ديدجت هلئاسا

 ةلينملاونلا يطعينم لكامو
 ٌدجمم ارط هللا دالب يف معن
 هتدصق ام يذلاربلا : يخا (يلع)

 ةنوزح هنم تيقال ام طق ىتف

 اديّؤم بانجلا سورحم لاز الف

 - :نيتيبلا نيدبب هيلإ تبتكف

 ىنعملاو ظفللا محا دق ادج امايأ

 ىنسا هرون انس نم اهانس رونو

 انصغلا لجخت تلبقاام اذااهارت

 ىتكوأ مسالا رهظا دادورسو

 ىنضم اهرجه نمماقتسالامئ اداب
 انّرَح اهب ماهسملا يلقب ىّلحا

 ىنفي نا كشويو اريص دجيم ىتف
 انسامو يفامز نم اعرذ تقض دقل

 انهو هنهو ينداز رورس لينل

 انم امو َّنَمَي نا هنم تاهيهو

 ىنغأ هقلاخ هانغا نم لك امو

 ىنعملا ريخلا قدص الوق لاق اذا

 انكر هتفداصو الإ ةدش يدل

 انزحلاو لهسلا هتبحاص يننا ىلع

 ىنسحلا هئامسأو ارط ىرولا برب

 '"'انعم يديس اي لاضف الاب تلجخأو

 ها١4١١ - .. ىتفملا ىيحب - 15

 . يفنحلا رداقلا دبع نب ركب يبأ نب رداقلا دبع يتفملا نب ىيحي

 لضفف .هريغو هدلاو نع ىقلتو .أشن ابو .ءةمركملا ةكمب دلو . يكملا

 .برعلا داوجأ دحا يفابيشلا ةدئاز نب نعم دصقي (1
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 ه١4١1 ةنس يفوت هنأب «مالكلا ةصالخ يف هركذ ءدافأو بجنو داسو
 نماث يفو :هصن ام يربطلا خيرات يفو ىهتنا فلأو ةئامو نيعبرأو دحاو

 نيرشع يفو .ةكم ىتفم ركب يلا نب رداقلا دبع خيشلا يفوت روشاع رشع
 « ىيحي يدنفالا هنبإ ءاتفإالا بصنم دلقت ه١١*8 ةنس نم يأ روشاع

 هيف ام عيمجو :«هينبو هئانبا لضفأ باشلا اذهو ءايحي دوجلا هب لاز ال
 .دالوا ىلع همدقي هللا همحر هدلاو ناكو ءهيف تعمتجا ىيفاعملا نم
 ةنسلا نم يأ ءاروشاع رشع يناثو .تاموتخلا يف هعضوم سلجي نا هبانأو

 دبع يضاقلا نب نيدلا جات يضاقلا انالوم ىوتفلا دلقت ًافنآ ةروكذملا

 اشاب ريكاب ةطساوب روكذملا ىيحي خيشلا اهنع لزعو .يعلقلا نسحملا
 ام لثم ركذو تامحرلا ليزنت يف ناطقلا خيشلا هل مجرت دقو .ىهتنا
 .هتافوو ءاتفإلل هديلقت مدقت

 ها59#١ - ها5١٠. يكسنملا ىيحب - 10

 نم انهدلاب دلو بيرالا ءلماكلا بيدألا :!''هلوقب رثألا ةصالخ يف يجلا
 « اهيف داجاو ءرثنلاو مظنلا ىلاعتو «دجوف «ءدجو اشنو ءايبص ضررا

 ام اهنم «تابتاكم هللا حتف نب ىفطصم خيشلا انبحاص نيبو هنيب ناكو
 :هلوق اهنم تايبأ ِق انيرات يع دتسي هل هبتك

 لالملا رس ءايضلا نأب يأرلا ةقداص توفي ال امبر

 يلاللا هنم ديري نكل فافشلا رهوجلا هدنع رحبلا ىرأو

 يف ةدج نم ةكم ىلإ اهجوتم كاذ ذإ ناكو ىفطصم خيشلا هباجأف

 :حر هلوقب ناضمر رهش ةرغ

 .عمه/6 ةصالخلا (1)
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 لاصخلا ميرك اي يدهم نبا اي

 يضقت ادهعو ىوهلا تركذو

 يفإف يدو نبا اي رذعلا كلف

 لاكلاو ىهنلاو لضفلا اخأو

 لاغتشا يف هدعب نم يلق راص

 يلابب رمي نكي مل نأ دعب
 (يلاح) راص دق خيراتلا نونفب

 يلاحر ٌدْشأ ةكم ىَردل

 ديع دعب ةدج تدع اذإو

 ليملظ شيع لظ يف مساو قباو

 يلاعملا كيلإ تناد هارتس

 لالطالا يف مامحلا نفت ام

 .ىهتنا ةكيبشلا ةربقممب نفدو ةكمب فلأو نيعستو ثالث

 ها١١:. - .. ظعاولا ىيحب - هو

 ةكمب يفوت .فيرشلا مرحلاب ظعاولا ءرفعج نب يدنفأ ىيحي خيشلا
 بقعأو «فلأو ةئامو نيعبرا ه٠4١١ ةنس بجررشثع ثلاث يف ةفرشملا

 ليزنت يف اك نيبيطخ نيمامإ .يلعو ءهللا دبع .نيدلو روكذلا نم

 .هدلاو ةمحرت تمدقت دقو 2« تام رلا

 ها١؟898 - .. يولهدلا بوقعب - 8

 اهيقف املاع ناك « يملا مث «يولهدلا يرمعلا لضفا دمح نب بوقعي

 همأل هدج ىلع اهب مولعلا بلطو ءدنهلاب هدلبب دلو ءاثدحم اعرو اققحم

 نأ الإ اهريغو حسا ةمالعلا هيخأ ىلعو يولهدلا زيزعلا دبع خيشلا
 رشنو ةكم مدق مث .ءاطقف روكذملا هيخأ نع هريغو ثيدحلا يف هتياور

 كلذ هبأد لاز امو ءهبر ةدابع ىلع مات فاكتعا عم اهب سردو معلا

 نفدو .فلأو نيتئامو نيناُمو نينثا ه١؟8+ ةنس ةكمب يفوت نأ ىلإ

 .ةراجتلا مهتعنص نآلا بقع اهل ةدحاو ةنبا الإ فلخي مو «ةالعملاب

61١/ 



 حاطبلا فسوي ه6 11 0

 ليزن . ةكربلا ةمالعلا ءيديبزلا لدهألا حاطبلا دمحم نب فسوي ديسلا
 ممظعلا نآرقلا ظفحو ءملعلا بلط يف أشنو هدلبب دلو .مارحلا دلبلا

 :ةفرشملا ةكم ىلإ لحترا مث ءديبز خياشم ىلع أرقو «نوتملا نم اريثكو
 هقفلا يف ةيعفاشلا يتفم سير حلاص خيشلا ةمالعلا ىلع أرقو ءاهب رواجو

 ,ثيدحلا يف لوسرلا [بر] دبع رمع خيشلا ىلعو ء|هريغو ثيدحلاو
 نع اضيا ثيدحلا ىقلتو ؛ليلخلا رمع نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا ىلعو
 هنم عمسو .لدهأالا رمع نب ىيحي نب ناهلس ديسلا دنسملا مامالا

 ءاتفإلاو سيردتلل سلجف «نوروكذملا هخياشم هزاجاو .ةديدع تالسلسم

 ايقن ايقت ناكو .ثيدحلاو هقفلا يف اهس ال ريثك قلخ هب عفتناو ةدافالاو
 ىلع ابكم .ةعجارملاو ةثحابملا ديدس ةعلاطملا مئاد ءادباع احلاص

 فيلات فلأو .تام نا ىلإ أشن ذنم ءهيف كامنالاو ملعلاب لاغتشالا
 كلملا ضيف حرش ىلإ مانألا داشرإ هامم كسانملا يف باتك :اهنم ةديفم
 ."'تالسلسملا يف ةلاسرو سيرلا حلاص دمحم خيشلا هخيشل :مالعلا

 ١ - ينيقلبلا فسوي .. - 60غ١١8ه

 نم ناك ءارقلا سيئر . يكملا مث يرصملا : ينيقلبلا دم نب فسوي
 يف مظع عقو هتءارقلو .ةيداتلاو ةءارقلا نسح ءءالجالا ءالضفلا

 يداح ءاعبرألا راهن ةكمب هتافو تناكو .ريثك قلخ هب عفتنا :بولقلا

 نم) ةالعملب نفدو .فلأو نيعبرأو سمح ه40١٠١ ةنس مرحلا رشع
 قلخ هب عفتناو هنع ذخأو تامحرلا ليزنت يف هلثمو '”(رثألا ةصالخ
 .نيمرحلا ليزن ضوع نب انهم خيشلا مهنم ريثك

 .هتافو ركذي مل )١(

 .ه.8/4 :رثألا ةصالخ ("9)
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 ظفحو ةمركملا ةكمب دلو .يفنحلا يلاقنبلا ليعامسا جاحلا نب فسوب

 بأد [ك ؛ مولعلا-بلطل دنهلا دالب نم دلب ريغ ىلإ لحر مث ديجلا نآرقلا
 داع مث «نونفلا نم اريثك زاحو .دهتجاو دجو « حلاصلا فلسلا كلذ ىلع

 بر ةمحر ىلإ لقتناو «نيقيلا هاتا ىتح اهيف ثكمو اه جوزتو ةكم ىلإ

 بوقعي نينبا بقعأو ةالعملاب نفدو فلأو ةئاثلثو (''ةنس يف نيلاعلا

 بتارب هللا ةحر خيشلا موحرملا ةسردم سردي ثبل اهمدق الو :بويأو

 اضيا رضحي ناكو لضافالا نم ريثك هنع ذخأو .هلبق نم هل نيعم

 ناكو مارحلا دجسملاب ًاسردم بصن هتوم دعب هللا ةحر خيشلا سورد
 ةدافإالاو سيردتلاب الغتشم ةدابعلاو ةعاطلا ريثك اننفتم الضاف الاع

 .نيناثلا براقي يفوت نيح هرمع ناكو

 ها١١؟0١ - .. ىربجلا فسوي - 0.69

 ةكم مدق مث هدلبب دلو .مارحلا دلبلا ليزن « يفنحلا ٍقريجلا فسوي

 مولعلا بلط يف عرشو ؛نوتملا نم ًاضعب ظفحو اهب أشنو اريغص ةفرشملا
 رضحو لامج نمحرلا دبع خيشلا ىلع هقفتو خياشملا نم ريثك ىلع أرقف

 دمحأ ديسلا ىلع لوقعملا يف أرقو ؛لاح خيشلا ءالعلا خيش سورد

 هزاجاو .«فوصتلاو ريسفتلاو ثيدحلا ىف اضيأ هسورد رضحو .نالحد

 هنم دافتساو دافأو ؛مارحلا دجسملاب سردف سيردتلاب هل نذأو « هتايورب

 بهذم ىلع اهب ءاضقلا ىلوتو هواج دالب ىلإ رفاس هنا مث ء دابعلا نم ريثك
 يف يفوت نا ىلإ اهب لزي ملو هبهذم دلقو «ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 هللا همحر .فلأو ةئاثلثو ةرثع سمح ةنس رفص نم نيرثعو ىدحا

 .ًابيدا اقذاح ًاحيصف اهيقف احلاص ناكو

 .لصألاب ضايب (1)
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 ها86١١ - .. ينيوالبنسلا فسوي - 0:

 « يعفاشلا يكملا يواقرشلا «ينيوالبنسلا نمحرلا دبع نب فسوي
 , اهلضافأ ىلع رصمب مولعلا أرق .هبقفلا ثدحلا .«فيرشلا مرحلاب سردملا

 سوردلا مارحلا دجسملب سردي راصو ءةفرشملا ةكم مدق هنأ ُ

 ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيشاح اهنم «ةديفملا فيناصتلا فلأو «ةديدعلا

 حرش ىلع ةيشاحو ءرجح نبا دلوم ىلع ةيشاحو « ةيلجملا سورعلاب ةامسم

 ؛ يلمرلا ةمالعلل ةلأسم نيتسلا ىلع حرشو «يقوزرملا ديسلل ماوعلا ةديقع
 راونألا علاوط فلؤم :يفنحلا يدنسلا دباع خيشلا ةمالعلا ناك دقو
 مو تامو ءهللا همحر يعفاشلا مامولا دنسم حرش ءراتخلا ردلا حرش

 «ةرونملا ةنيدملاب ةيدومحملا (ةناخ بتك) ِق هتيأر مجرتملا هممتف « هلمكي

 جارعملا ةصق ىلع ةيشاحو . كانه هفنصو هترايز تقو .هنم فصنلا وحن

 يف ةينسلا دئاوفلا باتكو ء«ةرمج يلا نبا رصتخم ىلع حرشو «. يغبادملل

 ةداف,الاو عفنلاو سيردتلاب الغتشم لاز امو كلذ ريغو ء.ةيربلا

 نالحد دمحا ديسلا ةرضح ناب يدلاو ينربخاو :يفوت نا ىلإ ؛ةدابعلاو

 لئاسملا يف تالكشملا ضعب لحل .نايحألا ضعب يف هيلإ عجري ناك
 دقف ةلمجلابو .هرما ءادتبا يف ةمركملا ةكم ءاتفإ يلو نيح «ةيهقفلا
 نينامعو سمح ه١١م86 ةنس ىفوت .ءرصعلا ةردان ردقلا ليلج ناك

 ةالعملاب نفدو ءاهلبق ةنسلا يف ليقو ةدقعلا يذ يف ؛ةكمب فلأو نيتئامو
 .اهريغو فاوطلا ةعنصب قلعتي نآلا دوجوم نبا هل

 ها١١#8 - .. قىديعصلا سنوي - 06

 .مارحلا دجسملاب سردملا . يعفاشلا يكملا مث يديعصلا سنوي خيشلا

 .«فلأو ةئامو نيعبرأو ثالث ه4١١1“ ةنس بجر لوأ ىف ةكمب يفوت

 نم هشعن قحلي نم لق ةلفاح ةميظع ةزانج هل تناكو .ةالعملاب نفدو

 .تامحرلا ليزنت نم ىهتنا ماحزلا ةدش
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 مكهل مجرتملا مالثعالا رسهف

 يربطلا ميهاربإ قاحسإ وبأ

 00 يلدبعلا مهاربإ



 .. سورديعلا ركب وبأ
 ا يفاهلا ركب وبأ
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 0 رصن دمحأ - 8

 0 يمتيطا رجح نب دمحأ - 59
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 0 ةيربطلا ةملس ما ١
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 جوخ نيدلا ردب

 ةريهظ نب هللا راج

 ينايلسلا ناج



 يربطلا نيدلا لالج

 000 ا ا ا ا ا يح مراكملا وبا نيدلا لامه

 ل ل م ممم وم و ينييارفسإلا نيدلا لامج

 دهاشلا نيدلا لام



 0 يدشرملا نيدلا فينح

 .. ةيولهدلا ةجيدخ



 0 هيقف ناملس

 0 هاشداب ريم قداص





 لملم لاح نمح رلا

 0 ناهد نمرلا

 0 سيرلا نمحرلا

 ةللملم ينارهشلا نمح رلا

 يربطلا ىلع نب نمحرلا
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537/0 

 قع

010 

 ضخما
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 ا
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14 
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59١ 
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 ا
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10 

1 

 86 8 6 6 +8 م 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 6 8 م8 8 8 6 8 + 01

 يمزمزلا يلع نب زيزعلا

 يمزمزلا دمه نب زيزعلا
 دادرم زيزعلا

 م66 ماماهاف افاق دف هاير جامده ناهد اة اق او دة اهأه
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 رص رص 322

 سها دج دج دج دا دا دج اجا اجي

 م :

 000 ا ا ا ا ا ا ا ع ع يراصنألا ميركلا



 قل

 قيل

 ممم
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 لا

 م

 م

0 

 قو

 ليال ب

 للشلا

0 

 ما

 ما

 فض

 0١

 ضخ
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 قل

8 

 0م

 ا

8*6 

8 

 + ج 8 + 8 8غ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 + كح

 00 ا ا ا ا دادرم هللا

 0 ع ع ع ح ع ع ع ىنغريلاا بوجحلا| دم نب هللا
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 ندد

 3 3 ب 6

4 4 1+ 4 4+ +++ + 4+ 4+ 

 يقابلا دبع نيدلا ءالع
 0 يبطقلا نيدلا ءالع

 ةجوخ ريم نيدلا ءالع
 لا ةيربطلا املع





 000 ا ا ا ا ا ا ا ا فاقسلا هللا دبع رمع -



 ملا لرمي م م ةر هرم اة اءاقاياف ىسرمنلا ديع

("6 

 ةيربطلا دحاولا ديع تنب ةمطاف

 هلل ةيربطلا شيرق

 معة ع معمم مم وول ىفالطسقلا نيدلا بطق

 لع عم مم ل يلا ورهنلا نيدلا بطق

 م عمم عم همم م ول لق ةيربطلا ةكرابم

 0 ا يرواشبلا نيدلا بخ

0528 

 هيام اء ملم ةيريبزلا ةمطاف

 0 ةيربطلا ةمطاف

 ةاملللل ةيربطلا نسحلا مأ ةمطاف

 الل ةيربطلا دمحم تنب ةمطاف

 00 ةيربطلا رونلا تنب ةمط

 000 ةيربطلا ىضرلا تنب ةمطاف



 اك 5 55 55 5 5 5 5 5 5 555 5 5 555 5

 0 ىدسالا



 ؟ 54 5 5 5 5 5 555555555 5 5 5 5

01 



01١7 

015 

 /ا1١هم

 ه8

61 

0 

 6١
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 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يربطلا نميلا وبأ نب



 0 يربطلا دمحم - مى؟ع

 0 يربطلا ىيحي نب دمحم - 654

 00 يسلبارطلا دمع - ممم

 0 ةريهظ نب دمحم - 04

 00 روشاع دمحم - مل

 0 روكشلا دبع دمحم - م

 0 يميجعلا نسح دمحم - 48

 00 ا ياا ةليقع دمحم - ما.

 0 ييقعلا دمخت - م١

 0 نالع ىلع دمحم - م*#؟

 0 يبانعلا رمش - ممع

 0 يهكافلا دمخ - مخ:

 0 ىنايتفلا دمحم - مم

 0 سودرف دمش - 05

 0 يناطف رون دمحم - ى*ا

 00 ىسدق ديعس دمخ - 4

 00 يشرقلا دمشح - معو

 00 يبتكلا نيسح دمحم ل م4

 000 يبتكلا دمخ - 00١

 0 يبتك يكم دم - 0:

 0 ينانكلا دمحع - م:+

 0 ينانكلا دمحم نب دمحم - 0:

 0 يكلاملا دمحم - 6

 00 دارم دمحم -

 0 ىقوزرملا دمحم - هو



201454 54545545545555 5555 5 555 

 0 قونملا



 ... 2 يواجلا يواون -

 يدلاخلا ليعامسا رون -



 مهم امام افق اوان او راو مافن وهف اواو هم اواو و و واوان هدو و واو م م م دة افاقاواو





 مالعال اسرّهف

 ع

- ٌ 

 0١١ ؛ ملل :(ةديسلا) ةنمآ

 قا : ينيسحلا دمحأ نب مهاربأ

 لوسرلا (بر) دبع نب دمحأ نب مهاربا

 ؟01 :يرصملا

 م56 ءه5 :يلكسكلا يوخسحأ مهاربا

 "8 :يسنالا مهاربا

 (يروجابلا رظنأ) :يروجابلا ميهارب
 553 278 :بيرغاب مهارب

 "و 21١6 21١5 :يرصبلا مهاربأ

 ه.ا/ :يراهبلا مهارب

 :يريب مهارب 9 2160 154.291١

11١ * 

 ؟ما/ :ديدج نب ميهارب

 159 :نسح نب مهارب

 ١71 :برع مهاربا نب نسح نب مهاربا

 59١ :يدرك نسح نب ميهارب

 44 :بيطخلا مهارب

 ء)592615414)906 0 :ناهدلا مهاربا

 1٠

 155 :يديشرلا مهاربا

 ١١0 .؛480 :يمزمزلا مهاربا

 :اقسلا مهاربا 29٠١ 6١9

 :يناتسغاد مشاه نب ناطلس نب مهاربا

0 

 غ١١5 61401.” :ةملس وبأ مهاربا

 1١

 17 :يماشلا مهاربا

 : يتيخربشلا مهاربا

 ه8 : سمش مهاربأ

 607 15 :يتاعنصلا مهاربا

 68 :يلدبعلا مهاربا

 ه٠ :قيقعلا مهاربأ

 :ىنايتفلا يسدقلا نيدلا ءالع نب مهاربا

 5غ

1 

 #46 :نالع نب مهاربا

 ه٠ :يولع نب مهاربا

 ه١ : يلع نب مههاربا

 :يناروكلا يدركلا ميهاربا

 115 2ق”كوقك فل“لكأح 219

 ع5 21١5١

 ممك ملمع :ينومأملا مهاربأ

 :يربطلا بحلا نب مهاربا
 حالا تلا 7 ا ا

 «58/25ا/

 6 : يسيردالا ديعس دمخ نب مهاربا

60 1/ 



 1٠١ :يراخبلا يلع دمح نب مهارب
 غ٠ 6١عه١ : يفدحلا ةتفلا دمح نب مهارب

6 13525641 

 5.5 280“ :يفونملا دمح نب مهارب

 0” :يرصملا ميهارب

 نب نيسحلا نب رفعج نب ىسوم نب مهارب
 ٠١١ :بلاط يبا نب يلع

 7010 :يمويفلا ىسوم نب مهارب
 م98 .21١85٠ :يغريملا مهارب

 (راتهملا رظنا) :راتهلا فسوي نب مهارب
 1"* .وو :يرزحلا ريثالا نب

 ١117 :يروهجأل

 ؟و١ :(مامإلا) دمحأ

 دبع مامإلا تنب ةجيدخ رظنأ) :دمحأ مأ

 (باهولا
 ٠١١ :يتوفلا مهاربا نب دمحأ

 0 : يكملا سمس دمحا نب دمحأ

 ؟ه :يناثعلا تافرع دمحا نب دمح

 150 2 9“"9 259 :سيردا نب دمحأ

 155 ءكمحك 211

 43+ :يوسألا دمحأ
 ءما#* :ناهدلا نيدلا جات نب دعسأ نب دمحأ

 25١ 205+ ل5 ل15 ىىىحك الك

 نرسل

 ١سم :ردنكسا دمحأ

 : ءىرقملا يمزراوخلا ردتكسا نب دمحأ

 "م

 ١٠١5 :ىناطقلا يواجلا ليعامسا نب دمحأ

 ٠ :يكملا يفنحلا ...نب ليعامسا دمحأ

 546 :يلوبشألا

 4١ :ىدنفأ

 دمحأ

 دمحأ

 م١6 م50 :(لامل تيب نيمأ) دمحأ

 معلم ا ”ءال "م

 دبع نب ديعس دمح نب نيمأ نب دمحأ

 “.١ :روكشلا

 ؟و»#م :رتنعاب دمحأ

 :يكملا يعفاشلا هللا دبع نب هيقفاب دمحأ

7 

 مال. ء١٠6١1 :يودبلا دمحأ

 131 :يركسبلا دمحا

 41. 2590:1١9١ 914 :ىشيبشبلا دمحأ

 وع :ناخيش ماس نب ركب يبأ نب دمحأ

 ا للا ل

 يكملا يولعلا ليقع نب ركب يبأ نب دمحأ

 “١٠١ :ىعفاشلا

 66 :سورديعلا ركب يبأ نب دمحأ
 يعفاشلا اطُس دمح نب يركب نب دمحأ

 ه١ :ىكملا

 51١ :كيبا دمحأ

 51 : يكرت دحأ

 مدو :نيدلا يقت نب نيدلا يقت دمحا

 #15 :ليللا لمح دما

 6.60 :رهوج نب دمحأ

 10 :يرهوجلا دمحأ

 .36 :(هللاب فراعلا ديسلا) ىشثبحلا دمحأ

2151148 0-5 

0148 



 كالو ءكالك 555 55“# 251 251غ "0 :ىكملا رجح نب دمحأ
 ع

 لوو اتكوزؤ 5و8 ترال ,؟مك ؛. ؟همأأ رجح نبا رظنأ) :ىمتيطا رجح نب دمح

 لسع اسوس سعال سعب نسج للسلع (ىمتيهلا

 سوم سالو الت سلع سجق مودأا ١307 :بيط رداقلا دبع نب نسح نب دمأ

 ءك50 045744764418415 [|]141١ 136 :ريهز نب دمح نب نسح نب دمحأ

 ه5. 4615 ءم05 411/47 ١79 :ىشبح نيسح نب دمحأ

 55١ :ريدردلا دمحأ 8”1 :سورديعلا نيسح نب دمحأ

 ١١9 :يروهنمدلا دمحأ ١١١ : يكملا ىفنحلا قنق نيسح نب دمحأ

 ء١139:15 0883 :يطايمدلا دمحأ (يوارضحلا رظنأ) :يوارضحلا دمحأ

 سالك الالو لكطال سلع كوالا كة جرو سوف :ىرقملا ىمكحلا دمحأ

 ءقلت ءغ 1م ءكئكالض ءكتك ك9 ع 0.5 ءئو#» ىلحك سخو عم

 هم. ع 87 :يفنحلا يدنهلا مكحلا دمأ

 86 :يديشرلا دمحأ مء*م014 :لبثح نب دحأ

 8.5 :يوليربلا ناخ اضر دمجحأ ١١5 :يماشلا ءارقلا يناوحلا دمحأ

 م04 :يفدملا نيدلا جات سيرلا نب دمحأ' +201١ :يكلامل يرفعجلا دلاخ نب دمحأ

 ه١ :يكلاملا يواوزلا ...نب دمحأ ؟با :ناخ دحأ

 6١١ :ديز نب دمحأ 85 :سبنس دمحأ

 :يربطلا رداقلا دبع نب نيدلا نيز نب دمحأ ١١5 :يندملا ىجافخلا دمحأ

 3 معد :ريخلا وبأ دمحأ

 ١0 :ماس نب دمحأأ ععا ءدمع ١# :دادرم ريخلا وبأ دمحأ

 ٠١١ :يعفاشلا يدوماعلا ديعس نب دمحأ ١43 :رويخلا وبأ دمحأ

 61. :يبودنسلا دمحأ مل :يمفاشلا يناتسغادلا ٌدمحأ
 6.١ .؟86 :يلشلا دمحأ م0 :يرصملا يكلاملا دواد نب دمحأ

 ١69 :يواشلا دمحأ 288:17 0:175: 57: يكملا نالح دينيز دمجأ

 ؟06 :سمش دمحأ|ء5١1 01٠٠١ 21١١ ءكءم ءك.# فذ

 6١8 :يوانشلا دحأ[ درب درب+ دو ادكك كدلك

 814 :يريهشلا دجأ |, + 0ك ال اء كالو كال

 ١١107 :يطباوشلا دهحأ ا ءعع. ىسب ىعو نحر جل جرو

0. 



0 

 هو .وه41 25١ .؟. :ىزاريشلا

 4١4 :هاور حلاص نب

 م8 :يلاقنبلا نيدلا ءايض نب

 41 :ظعاولا رهاطلا نب

 1070 :يواحطلا

 ع0 .”85 21١5١ :يواطهطلا

 ١6١ :نولوط نب
 مو. :ةريهظ نب

 يعفاشلا يدعسلا نسح نب رماع نب
 ه١ :ىمرضحلا

 ١00 :يرصملا لوسرلا (بر) دبع نب دحأ
 ؛يرصملا ينوبشألا نمحرلا دبع نب دحأ
 ”2ءز
3 

7 0 . 3 3 0 0 

5 5 5 5 5 5 5 5 
0 

 نب ركب يبا نب نمحرلا دبع نب دمح

 ؟-0 :ىقيدصلا رداقلا دبع نب دمحأ

 ١07١ :يربطلا رداقلا دبع نب دمحأ

 مسا .21١ :رفعج نب هللا دبع نب دمحأ

 0١ :بيطخلا هللا دبع نب دمحأ

 69 :فوؤرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ

 2555 10١

 1514 :ىكملا هيقف هللا دبع نب دجأ

 ركب يبأ نس دمحم نب هللا دبع نب دمحأ

 08 :يعفاشلا يكملا ينيسحلا يربطلا

 :دادرم دمحم نب هللا دبع نب دمحأ خيشلا

5 

 ل : ىنغريم هللا دبع نب دمحأ|

 لق
 9م :فيطللا دبع نب دمحأ

 ع.و 50# 1١6. :بلطملا دبع نب دمحأ 9*5 :يلبنحلا باهشلا دوعسم

 :يروهنمدلا مايخ نب معنملا دبع نب دمحأ : يسدقملا ناهلس نب نمحرلا دبع نب دمحأ

 184 ١

 م0 :يوارضحلا دمحأ نب نادبع نب دمحأأ| يعفاشلا يوارحنلا نمحرلا دبع نب دمحأ
 "و١1 :يناثعلا دمحأ منو .كوال /5.5 21١9 :ىكملا

 .١7 :لجعلا دمحأ| ١54 .975 :ظعاولا فوؤرلا دبع دمجحأ

 ١١ يميجعلا دمحأ : 0١

 عمال :ينافلا يبرعلا دمحأ موال :زيزعلا دبع نب دمحأ

 6 : يفنحلا يماصعلا دمحأ :يواجلا ةرودنم ممظعلا دبع نب دمحأ

 ١ :يكملا ليقع نب دمأ 445
 38 :مالع نب دحأ 2١0١| : يكملا رافغلا دبع نب دمحأ

 ءلمو ع : يقيدصلا نالع نب دمحأ ففي 0

 سوو سوم نسرل منول اك عا 85 :يعافرلا رداقلا دبع نب دمحأ
 ملم ءككم اكلم ١34 :سمشس رداقلا دبع نب دمحأ

 006م



86 

 ١ ع”  , 5#لا١٠١

 مل ا ادل»ا

. 

 ضم : ىعاقبلا ىماشلا رمع نب

. 

 ١١0 :يداحلا دبع دمحم نب رمع نب

 ١١07 :يدشرملا رمع نب

 0٠ :دجزملا رمع نب
 79 :يليقعلا ديع نب

 8 : يلاعثلا ىسيع نب

 5٠ :يفنحلا يولوملا يمورلا ىسيع نب دمحأ

 مم5 :بلاغ نب دما

 45١ :ىمينغلا دمحأ

 م. :يدنبشقنلا يدنهرسلا يقورافلا 1

 ١598 :يمكحلا حتفلا يبأ نب

. 

. 

 ١ 5 5 5 5 5 ؟ ؟
 علا دادس

1 

 مله الك : ىعفاشلا

 ما 6 : يلخلا مساقلا يبأ نب دمحأ

 ١١4 :يدابعلا مساق نب دمحأ

 48م: 8م "وو 1١9. :ىشاشقلا دحأ
 ١م .دال» :ناطق دمحأ

 68+ :يلربكلا اشاب دمحأ
 ؟1071 :يرصملا يربك دمحأ

 478 :يبتكلا دمحأ

 ١148 :(الملا) يدركلا دمحأ

 م«م4 :ناملس نب كرابم دمحأ

 :يكلاملا يزارحلا دمحأ نب دحخن نب دمحأ

244 5995 

 :يوارضحلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 لصف :

 ينوصلا ىلخنلا ىلع دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 ٠١١ :ىعفاشلا ىكملا يدنبشقنلا

 «ءم 4

 7” : يكملا يعفاشلا ىدسألا دمحم نب دمحأ

 6١ :هللا داج دمحم نب دمحأ

 ع0 .48<+ :يولحلا دمحم نب دمحأ

 67١ :باطحلا ينيعرلا دمح نب دمحأ

 ١9 :نيز دمحخ نب دحأ

 ه5 :يرصملا يحابصلا دمحم نب دجحأ

 43١ :روكشلا دبع دمحم نب دمحأ

 :يماصعلا نيدلا ماصع نبدمح نبدأ
 نيوخا

 ريخلا يبأ نب ةيطع نب دمحم نب دمحأ

 ننيدلا :يرصملا يعفاشلا يفيلخلا

 ٠١6 :يفنحلا نيدلا ءالع دمحم نب دمحأ [يكملا ريثكاب دمع نب لضفلا نب

 :يركسبلا ىلع نب دم نب دمحأ

11 

04 

06١ 



 (يلخنلا رظنأ) :يلخنلا دمحأ م١ :يرهوجلا ىلع دمع نب دمح
 ١١ : يعفاشلا يلع نب دمحأ نب رصن دجحأ ١١١ : يكلاملا يكملا ناطقلا دم نب دمحأ

 ملا١ :ةرصن دمجحأ +١١ :موصعم نب دمحم نب دمحأ

 م.م .مم. 23 :يولعاب يداها دمحأ موو :باهش نب يداحلا دمحم نب دمحأ

 ه٠ :يدنه لا دمحأ يربطلا ينيسحلا نميلا وبأ دمحم نب دمجأ

 :سبنس بيطخ دمحأ نب ىيحي نب دمحأ ه7 : يعفاشلا

 مال ١١9 :يجنزخلا دمحأ
 0١١ :نذؤم ىيحي نب دمحأ|25551 25١121١5 45 :يقوزرملا دمحا

 86 «(قما 25ش. ؟ 34

 .[“ :يكملا يفنحلا يدشرملا ىسيع

 مل 209 2ككم

 ١١6 :ةكم ناطلس نب دوعسم نب دمحأ

 مد :يرصملا دمحأ

 1١م :يفنحلا يكملا يتفم

 ء”868١:50/+8142١ال١  :يرقملا دمحا

 عةو "مغ

 : يفنحلا راطعلا لامج يلع نب يكم دجأ

6 

 ١٠7١ :يومحلا يكم نب دمحأ

 ٠و7 :يولملا دمحا

 659 21. :يرهزألا هللا ةنم دمحأ
 "71: : يكلاملا هللا ةنم دمحأ

 458 :قينملا دمحأ
 6.١ :يلبنحلا راجنلا نب دمحأ

 ء59١4078:41 64.40 :يوارحتلا دمجأ
200 

 ١١6 :ىنميلا دمحأ

 ةا/ :سنوي نب
 ١و5 :(ةمالعلا) يدمألا

 ١6 :ينانغريملا يراخبلا ناج دنوخأ

 اولا :(ةكم ريمأ) سيردأ

 دمحأ

06١ 

 :سيردا نبا ١١١, و١6

 :يديعصلا دمحأ نب سيردا .م١

 :يكملا دمحأ نب سيردا 685

 سمش يبأ نب نسحلا نب سيردا :
 مع

5017 

 يحتل :ينايبظلا دعس نب سيردا

 ساب لك كهك : يكملا عامشلا سيردا

604 

 ها :يناجرالا

 :يقزرألا ٠١١

 21١١ :يراجنلا يوفصلا يرمعلا انصقرا

 ساو سال

 م٠ :يقرزألا
 ١*١ :وباكنم ليعامسا نب يرهزأ

06 



 « 10 :يربطلا ينابيشلا مهاربا قاحسا وبأ

3 

 857 :ينييارفسالا قاحسا وبأ

 م07١1 .؛”94 .؟"# :يولهدلا قاحس

 يرمعلا لضفأ دم نب ناهلس وبأ قاحس
 ١؟8 ١21؟ا/ :يولهدلا

 0.* .م.* :يدنسلا قاحس

 07١" :يربطلا رداقلا دبع نب قاحس
 :يولعلا فاقسلا رمع نب ليقع نب قاحس

 ممو مام

 نيدلا جات نب دعسأ نب دمحأ نب دعسأ

 ١١9 ,ملحه :ناهدلا

 حلاص نب بابحلا ىيحي نب دمحأ نب دعس
 ١١م :يفنحلا يكملا

 ”.9 :هداز يقاتع هللا دبع نب دعس

 "ع

 ع

 ع

 ١78 :نذؤملا ةريم دعس

 .١٠١ :يكملا يبطقلا نيدلا دعسأ

 ١55 :يفنحلا ملسأ

 .١ :ينيسحلا كريم نمحرلا دبع نب مسأ

 ”١51 :نارهملا تنب ءامسأ

 85 :يكنجدا يدنفأ ليعامس

 6.14 21١ :وباكتم يرهزأ نب ليعامس

 5.07 :يناورشلا ليعامس

 507١ :يربطلا رداقلا دبع نب ليعامس

 ٠59 :ينولجعلا ليعامس

 يدشرملا دمحأ نب ىسيع نب ليعامس
 ممم ل١ : يفنح لا

 ينولجعلا يداهلا دبع نب دم نب ليعامسا
 ؟9؟ :ىقشمدلا

 ١١١ :ىعفاشلا يدلاخلا وباكنم ليعامسا

 ع١ 006 :يىلباكلا باون ليعامسا

.6 

 ضرطا للا :ينومشألا

 ١١4 :يقوزرملا افو دمحأ لابقألا وبأ

 ءا/ :يرهشقألا

 684 :سديلقأ
 ١0 :ىفنحلا نيدلا لمكأ

 :ناخ يضاق نب يركلا دبع نيدلا لمأ

 5م

 ء١١؟ 1". :يكملا يبطقلا نيدلا لمكأ

56 

 15" :يناروكلا مهاربا نب سامبلا

 :نيدشرملا ىسيع نب دمحأ نب نيدلا مامإ

 ا تال

 ١١14 :يفنحلا يدنملا هللا دادما

 ه8 :يدنكلا رجح نب سيقلا ٌؤرما

 لدي :ريمألا نبا

 ٠١* :يفاشلا ناوضر نيمأ

 ءدم : يكملا ينغريملا نسح نب نيمأ

16 

 2١١1 :دادرم نايلس نب ىلع دمع نب نيمأ

1 

 (يطويمألا نيزلا رظنا) :يطويمألا

 "عم :(خيشلا) بويأ

 ١١4 :دمحا نب بويا
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 رظنأ) :يجرزخلا يراصنألا بويأ وبأ

 (يتمرلا
 ه.“ :ىماشلا ىقشمدلا قولخلا بويأ

 هاو :يلاقنبلا فسوي نب بويأ

 - ابا

 *0 :يدنملا يمارجلبلا دازآب

 (يلبابلا دمحم رظنا) :يلبابلا

 2” 5 امج هال :يروجاللا

 51851 ؛غ الق 2 "الو 2.51

 نب دمح رظنا) :يميرتلا يولعاب نسحاب

 (لهس
 رظنا) :ىفنحلا ىنيسحلا دمحأ نبهاثداب

 0000 (ماهدايريم قداص
 :موراب ٠٠١

 455 .ء؛ة560 25ه :يعفاشلا نيريصاب

 ءلع# ل١501 7 :ىيراغختبلا

 تل اال ات 2 "ثا رنا لامع

 ه6 لا ا لا ا ممل ا ل

 1071 :يفنحلا تيخب

 518 :يللابنربلا نيدلا ردب

 : يكملا يفنح ا جوخ نيدلا ردب

 (جوخ خيشلا

 نب دمحخ رظنا) :يفنحلا نيدلا ردب

 (ليعامسا

 1” :يرصملا يواهشلا نيدلا ردب

 رظنا)

 5148 :(خيشلا) ريدب

 18 :سدرب نبا

 +١07 :ةريهظ نب تاكربلا وبأ

 :يراصنألا ميركلا دبع نب تاكربلا وبأ

 ا

 ء81.00١1١ :مهاربا نب دمحم نب تاكرب

 11 11552465 دكت ام لع

 655 :باطحلا ينيعرلا دمحم نب تاكرب

 رظنا) :هللا ةحر نب دمحم نب تاكربلا وبأ

 (نيدلا نيز ىفطصم

 11 1: يمن يبأ نب تاكرب

 (ةيربطلا لاك مأ رظنا) :ةيربطلا ةكرب

 ٠١؟»“ 2١5 :ىعاقبلا ناهربل

 14 :ىلحلا ناهربلا

 0 :قيدص نب ناهربل

 1 : يكملا نيدلا ناهرب

 ه١ :ينويسبل

 قل :يفنحلا رشب

 :١ :ىعفاشلا قربجلا ىرشب

 (ىكاطنألا دواد رظنا) :ريصبلا
 :يوغبلا ١١١. 530 ١

 ١0 :ءايضلا نبا ءاقبلا وبأ

 نسح رظنا) :يميجعلا ءاتقتنلا وبأ

 (يميجعلا

 518 :يرمعلا ءاقبلا وبأ

 ١8 :راكب ينيسحلا ركب يبأ نب نيسح نيدلا ردب

 <10 :يلبنحلا ةريهظ نب دمحأ نب ركب وبأ ١:١ :يراصنألا يكلاملا

00 



 3١ :يراصنألا ركب وبأ

 ١601 :؟1 :يتيبلا ركب وبأ

 131 2141" :لاجلا نب ركب وبأ

 3 :يكلاملا يفويسب يجح نب ركب وبأ

 119 :نيسح ركباوب

 :سورديعلا دم نب نيسح نب ركب وب

 ع

3 

 ١ا/*” غ1

 ء48١٠٠  :يربطلا ينيسحلا ركب وبأ

101 

 8950 :يلبنحلا ركب وبأ

 531 :يكملا يفنحلا ركب وبأ

 671 :ريقوخ ركب
 +. :يكملا يلبنحلا ريخلا وبأ ركب وبأ

 مالو .#”ال4 .“”.» :ةعرزلا ركب وب

 ينيسحلا ناسخيش ماس نب ركب وب
 0.5 :١1ا. 257 :ىععفاشلا

 تك :فاقسلا ركب وب

 155 :يجح فرش ركباوب

 619 :نيدلا باهش نب ركب وب

 دمت نب نمحرلا دبع نب غابص ركب
 ١17 :ىمعفاشلا

 159 ,مد59/ ,5م#م :قيدصلا ركب وبأ

 6.8 :سابع نب هللا دبع نب ركب

 ع

2 

 ع

 ع

 ع

 ءلا :ساطعلا هللا دبع نب ركب وبأ

 موس 1

 تا :ةعرز باهولا دبع نب ركب وبأ

 ١6

 ٠١١ :يراخبلا نامع نب رمع نب ركب وبأ

 1 :يرمعلا ركب وبأ

 6* :يبرغملا ريصقلا ركب وبأ
 مم. :لاك ركب

 : يفنحلا يميجعلا يلع نب دم نب ركب وبأ
7 

 يركب رظنا) :نيدلا نيز دوم نب ركب وبأ
 (اطش

 +8 :يعفاشلا ينايلا ركب وبأ

 نب هللا دبع نب يركب نب ديز نب ركب
 ”١5 :ىفنحلا رمع

 ءاف4 1580158 +1١ :اطش يركب

 (؟كمأش كالال ,5اب ك؟كو 2تك1ا ع1

 ل اللا ا ل ا ل

 6006 7 15 2146٠6

 ١90 :ءانبلا نبا

 655 :يدادغبلا ءانبلا

 “مه :يبرغملا ءانبلا

 ١6١ : ماس نب نيدلا ءاهب

 07١" :يربطلا نيدلا ءاهب

 1.١ :اشاب ىفطصم نب مارب

 الا : ينيروبلا

 م50 21١١1 :يواضيبلا

 11 : يقهيبلا

 :يراصنألا مهاربا نب دمحأ نب نيدلا جات

 ١51

000 



 - جا :ناهدلا هاربا نب دمحأ نب نيدلا جات

 ع . ةدحلا ةريهظ نب نيمأ نب هللاراج 0 4 م ا ا ا حا

 ١و؟ كود5 5# ك١ 115 2515

 ,ء٠..,.ى#»  :يمشاحلا دهف نب هللا راج ١58 :يكملا يفنحلا ةعرزلا نيدلا جات
 النا ماو 5 اوال عل 0.“ :صوصفلا نيدلا جات
 712 ال ل مملقلا نيدلا جات

 ١م :ىدنشتقنلا ىنالسلا ناجح 2ع 2 ه5 لالا لكم كعمل ل5 م'

 (يناطفلا ليعامما نب دمحأ رظنا) :يواجلا تل ل
 ءكوؤك ءم»“ وم .“”0 5: :يربجلا ,ء10 ."ه :يكملا يكلاملا نيدلا جات

 عوج اومن سوو سرو سير بسأل 559 25512559 2505 الضال لكك
 مم١ :يروهاللا هللا راج 105 245

 ٠١١ :ىربطلا رجأ 1 وبأ]؛ 80١٠١ ١986١5501١55 :يذمرتلا

 ١017 :ىنبل رفعج نب ركب يبأ نب رفعج
 ةيفنحلا نبا رظنا) :دمح نب رغصألا رفعج|]؛ ١14 :يكملا يفنحلا نزح نب نيدلا يقت

 م.” 259١

 ١66 يلع نس (

 ,؟0 051 :فاقسلا يولعاب ىتيبلا رفعج نيرر نب نيدلا يفد ءهاواج 5 . وال :نسز .٠ ءةيدلا 3-3

 ١6. ١.+ ,١م#» مو[ :ةعرزلا رداقلا دبع نب رمع نب نيدلا يفت

 .١66 .ةا/ :يناتسغاد رفعج ١605

 مم# :1810 :بلاط يلا نب رفعج (يمافلا رظنأ) :يسافلا نيدلا يقت : : 1 . ْ : ا هلأ 0
 5 :قيدص رفعج نب سابع نب رفعجإأ ى...-ب. : يكملا دهف نب نيدلا يقت

 يفنحلا قيدص نب دمحم نب سابع نب رفعج 1
 ١67 : ىكملا

 َء ١0 :ىدنشقلقلا نيدلا ىقت
 ١و .١1ا :ىمجعلا نب رفعج وبا 1 *

 منا :ي ىلا يلع نب رفعج ليعامس نب ىتيحي نب ني 2 1 | ٠ ءياا || 2

 ١68 :ينغريم ناثع دمح ديسلا نب رفعج 0١ :يواحج ١٠6١١ :ىواحنسل
 م.ال .5م. :ىناودلا لالجلا ٠١* :يرهزالا يسنوتلا يميمتلا
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 508 .5ا١ .3٠٠١ :يطويسلا لالجلا

 دمحأ نيدلا بحم نب دمحم نب نيدلا لالج

 ه :يعفاشلا ينيسحلا يربطلا

 ل 7 : ( ءاملعلا خيش ةمالعلا) لامه

 لا فلمخك 2( 555 هلع ءال؟

 0 ا ا ا للا

 وال نقره "الك ص"» اكالا# كاد

.15 

 ه١ :لامجلا

 :لامجلا نبا

 (يراصنألا
 615 :يتومشألا يفنحلا لاح
 م١1 :نامع نب هللا دبع نب لام

 يفنح لا رمع خيش نب هللا دبع نب لامح

 ١5١ : يكمل

 “١٠١ :ريمالا دمحم نب لاج

 ه :يلاضفلا دمح لامجلا

 0 : لبنحلا نيدلا لامح

 (يلثلا دمع رظنا) :يلشلا نيدلا لامج

 نيدلا ماصع نب نيدلا ردص نب نيدلا لامج

 لابجلا نب يل ء رظنا)

 *48 0105 :ينييارفسألا

 لامج

 لاح
3 

 0س دمع رظنا) :جوخ دمع نيدلا لاج
 ) :يجنزربلا لوسر نب دمع نيدلا لامج

 (يجنزربلا لوسر نب دمحم خيشلا

 م١6 :دمخ نيدلا

 : يكملا دهاشلا دمحأ نب دمحم نيدلا

 :يمزمزلا زيزعلا دبع نب دمحم نيدلا لام
2595 555" 

 نبا ىعفألا نبا مراكملا وبأ نيدلا لامج

 ١09 :ىكملا ىعفاشلا ةريهظ

 .١١8:1 :ةريهظ نبا دوعسلا وبأ يلامجلا

 0٠١ :ةرمح يبأ نبا

 ينئاضطلا يكملا يقتملا ينيسح ا داوجلا

 م6١ :بوححملا

 81. :يزوجلا نبا

 م : ينيوجلا

 - حاد

 “ا :يوغللا متاح وبأ
 ؟٠1. :ةفيلخ يجاح

 ءام0  :ريرضلا يدنهلا هللا دبع ظفاح

 16.5 55١ ككل

 + :ةريهظ نب دماح وبأ

 189 :يداعلا يلع نب دماح

 مما :يريدبلا دمح دماح وبأ

 5 :يبلحلا بيبح نبا

 :روكشلا دبع نيدباعلا نيز نب بيبح
 ؟ 6

 ممم :يدابآ هلالا يدنملا هللا بيبح
 2556.١١5 .؟0  :ينالقسعلا رجح نبا

 ضف ع

 تلا لا يل : يكملا رجح نبا

 ه5. ءءء ؟ىم ءاالك ءاالال

 0 ناسا

 66ع/



 فيلل : بيط نسح |2555 205582504158 25598 غ١ 5“

 2565 2 ”55 2 ما

 15151 2:١ 25و

 618١ 5٠١ :يمرح ىبأ نبا

 ١7/7 :برع يندم خيشلا نب ناسح

 :لامج نمحرلا دبع نب محرلا دبع نب نيسح
 11615 255١

 ل ا ل :بيط رداقلا دبع نب محا

 23١6 555: 504 |١3 :(خيشلا) هللا بسح

 *١7 :يدنسلا برع مهاربا نب نسح

 كو م :بيعشاب دمحأ نب نسح

 م٠.

 :ةرودنم مظعلا دبع نب دمحأ نب نسح

51 

 ١و7 :يولعلا دمحأ نب نسح

 م8 علم : ينسحلا تاكرب نب نسح

 ءلا8 2855 5ا0/# :ىركبلا نسحلا وبأ

 156 : ينيروبلا

 لاقل : يعلقلا نيدلا جات نب

 55؟ عغ؛غمه :ينريجلا

 ١70 :يناهلا يمزمز
 م١٠ :ريهز نب

 ؟605؟ :يرصبلا هللا دبع نب ملاس نب

 150 .:" :يدنسلا نسحلا وبا

 54١ :ريغصلا يدنسلا نسحلا وبأ

 5١ :يفويسلا نسح

 ١6 : يكملا ةرحص نسح

 8و9 4*2 :يربطلا نسح

 مأ ةمطاف رظنا) :ةيربطلا سسحلا مأ
 (نسحلا

 اا

 نسح

 نسح

 نسح

 نسح

 نسح

 نسح

 ميو :ةداز ىقاتع هللا دبع نس

 تيا : يكملا يفنحل | يميجعل | نسح

 للك عال ك1 يحل 6

 ءه5لؤواآ اتالم 20 1ال ال5 051 21

 2756٠١ 2 0لأك6 كلم فلا 2لثرل ع اال

 27556 ا ال ل م كا5 م

 27155 2055ه "هذ ؛ء”":5 5:”2 2“”؛«؛م

 ك1 20551 2396 مخك 2م“ كام

 ءكرلق 235385 251 تق ”م# 6١“

 :غ155 .241١1451٠٠ :1511 2525١ "ه8

 قمل( ل5 2ق ت5 21555 2455٠0258

 همك 2امنثءال 2قذم 2فقمف

 ١١9 :راطعلا نسح

 0٠ : ىلع مامرالا نب نسحلا

 رداقلا دبع مامإالا نب ىلع نب نسح
 ١533 : ينيسحلا يربطلا

 ١١9 :ينسيوقلا نسح

 ١74 :يدنهلا ...نب مظاك

 ه0.” :يريمشكلا

 11١5 :هللا داج دمحم نب

 11٠ :هللا دبع نب قاقش دمحم نب

 11111 م3107 :كجوك هللا دبع نب دمحم نب

 004م



 : يعفاشلا يقونملا دم نبيديعس نب نيسحأ ريهشلا يكملا يكلاملا ...نب دمحم نب نسح

 ١51 :ريهز نباب

 178 :ىبتكلا ىكم دمح نب نسح

 1ظ6 :يروصنملا دم نب نسح

 158 : ىغبادملا نسح

 5.5 220م8"

 5١8 :يجورس يلع نب حلاص نب نيسح
 ١ا/و :نالحد ينير نب قيدص نب نيسح

 ١ :يرفجلا نمح رلا دبع نب نيسح

 : يميجعلا نسح نب نمحرلا دبع نب نيسح ١76 :ىساردملا نسح
 ؟؛و]] ١١5 :يدادغبلا ىفطصم ةنبا نسحلا مأ
 نيسحلا نبا ىلع نب هللا دبع وبأ نيسحأ| ع :هداز مق نب ىفطصم نب نسمح
 ١م :يربطلا 06.06

 ةيربطلا دحاولا دبع تنب نيسحلا م8٠ : يمن يأ نب نسح

 ل هلو ككك اجا كوم
 ؟04 21١85 :بيطخلا ىلع نب نيسح 6٠١ :يضرعلا افولا نسحلا وبأ
 01 بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا 1075 5١# :ناثع يلاو اشاب بيسح

 لو ملعو مككو كلل تخلو 6.7 :(فيرشلا) نيسح

 ا سا : يكلاملا مهاربا نب ”يسح

 تكلا اممم اأ ام ا #7 عام *

 ءىم تعم

 ١١١ :قتف دمحأ نب نيسح

 :يراصنألا ينيسحلا ركب يبأ نب نيسح

 (يراصنألا نيدلا ردب رظنا)
 697 :ملاس نب ركب يبأ نب نيسح

 ماس نب حلاص نب ليللا ليم نيسح
 5١057 ء١1الا/ل :ىعفاشلا

 اال ااالال نك. 957 :ىشبحلا نيسح

115 2*0 

 ١م :ةنسح نب نيسحلا

 بحملا نب دمحم يضرلا تنب نيسحلا مأ

 ١ :ةيريطلا

 2155 #2055 25 2” اضل عا

 م.5 .ءوءالل 2. 159

 ١90 :فيلعلا نب نيسح

 2 : يعفاشلا يعيبسلا نسحم نب نيسح

 دلل : يشبحلا دمخ نب نيسح

 ١79 :يركب رايدلا دمحم نب نيسح

 56م :نيدلا ماصع نب دمحم نب نيسح

 ضل 0 دلل

 607+ :يسدقلا ينايتفلا دمحم نب نيسح
 1595 21178 :يبتكلا يكم دمحم نب نيسح

 (يقوزرم دمحم رظنا) :يقوزرم نيسح وبأ
 014 :يىبرغملا نيسح

 موو :يندملا يراتهلا نيسح

 ١ :ملاعلا يدنحملا نيسح

005 



 :يرصحلا ١98.155

 ء١٠٠1 ه5 26م :ىكملا يوارضحلا

 معو نسجل نو اكو ا”. ١

 ضف

 4 : يفنحلا يرواشبلا رون ةرضح
 ل

 ما8 كما ١110. :باطحلا

 1960 :ةناخبتك يركش دومم نب يقح

 ١١١ :يذمرتلا ممكحلا

 ٠١١ :يلع نب نودمح

 : يكملا روشاع ةزمح

1 

 ترا ا ا

 1٠8 :نسح نب هللا دبع نب دومح

 : يكملا يدنسلا ةيطع نب ةدومح

555 : 5860 

 15 :يدومحلا

 :يومحلا

 كر يت تي

 امم

 1 اوم 0اموماأ 2055255

 ا ردا يالا

 551١“ 555 5:١5 11١65 "وذ "هم

 ١8 :يدنسلا هللا دبع نب نيدلا ديمح

 ١٠١١ :ةلظنح

 586 :بلاط يبأ نب ىلع نب ةيفنحلا نبا

 :يدشرملا نمحرلا دبع نب نيدلا فينح
 ءلتمال الام 2 "8# كش كش ع 1#

 مكو ىمسرا) كوع

 ت1 0 را 7 ري ا ب :ةفينح وبأ

 ملوك ا 20 “”".و ( ”اله6 ك5كو١

0 

 :ىكلاملا يبرغملا يرفعجلا دمت نب دلاخ

 علل اعدم كحال نك ا كك

 1١1 2517 5 :يكملا دلاخ

 ءا١>* 1.5 1. :اهنع هللا يضر ةجيدخ

 ه)١ 1107. صال كمال

 ,ا5ا :يولهدلا قاحسا تنب ةجيدخ

84 

 :يربطلا بحلا نب نيدلا لامج تنب ةجيدخ
8 

 :يربطلا يلع تنب باهولا دبع تنب ةجيدخ
 معفم اما مكحمو /كلحخ 2كم

 :ينونرخلا ١١6

 ١84 :يلصوملا هللا ءاطع نب رضخ

 ؛7؟ :بيطخلا

 نيدلا جات يضاقلا نب دحأ بيطخلا
 م : يكلاملا

 .٠٠١ :ىكملا يناصمحلا بيطخلا

 3 : ىنيبرشلا بيطخلا

 35 :ةجافخ نبا

 كك. ءاكمح 2 م :يفنحلا يجافخلا

 هما نى“ مول 0". امك

 151 :يلبنحلا مهاربا نب فلخ

 < :ناكلخ نبا
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 :يعفاشلا يمزمزلا دمج يبأ نب ةفيلخ
 ْ ْ ْ ١

 ١89 :يتربجلا ...نب ليلخ

 558١9١ :يرصملا يعفاشلا ةبيط ليلخ

 :2١١ 18١ :يلاقبلا يمزراوخلا

 سوي :(خيشلا) حوخ

 2:5١ 258 ال 1 عع

 قف” اف. ملك الق السلع تلكخ كح

 ود الاأ ما. 0055 95 ا 55 لأ ؟

 تلو اا ا ككل ا مخع

 25م5 25م5 الذ 2” ”.58.6١ ال

 ملم وذ 58”2م 21 0/ 90”2 20و

 2ق5كأ ق5 21 5525 5*5 251١86 ع5.

 «5ت515 215م5 15657” 45م١ 24155 2: "9

 1ؤ5ا/ 2( 44مم 2قعمك

 <. :ريخلا يبأ نبا

 عومي : يمافلا ريخلا وبأ

 :ينالطسقلا دمحأ نب دمحم تنب ريخلا مأ

 ما

 مو. :فسوي نب دمحأ نب دمح ريخلا وبأ

 بحلا نب تاداعسلا يبأ دمح نب ريخلا وبأ

 59 :يربطلا ينيسحلا

 ريخلا يبأ نب سورديعلا دم ريخلا وبأ
 +8 :يعفاشلا ينيسحلا يربطلا

 ١45 :يعلقلا نيدلا جات نب نيدلا ريخ

 هم.و ع١ :يفنحلا نبدلا ريخ

 504 :ايراد نبا

 مو) 23+. :دواد وبأ

 607: :يناملسلا يناغفألا دواد

 ١9١ :مكحلا يكاطنألا دواد
 ممسو :فاقسلا رمع نب ليقع نب دواد

 ١8١ :ريدردلا

 ١9 : يكملا يعفاشلا سير شيورد

 ه١ :يواوزلا شيورد

 20 : ىميحعلا دنسملا نب دمحم نب شيورد

 95١غ

 5٠١١ :ىنيمامدلا

 مالو .5ا :ىيروهنمدلا

 م85 :يجوهمدلا

 :ىطايمدلا ٠١1

 يريم ٠
 عمو :ايندلا يبأ نب

 باهولا دبع رظنا) :خيشلا يولهدل

 (يولهدلا
 86 :يرونيدل

 م :يبرغملا ىركذ نبا

 ءال" مك 2ع: 8 ءال :مامرالا ىبهذلا

 2228 اا ماا يلا لح ا ف را

 مآ" همهء.ش ع1 55
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 زر - اراد

 153525. 1١91 0414 :ممسر نب رهاز] يذم : يطابنسلا قحلا دبع نب عيبر

 ممل ,5. :ماوعلا نب ريبزلا في

 :يلكرزلا #15" :بجر نبا 1١. .1١1 9/١

 ه.5 :قيرز نبا[ هللا ةمحر دمع رظنأ) : هللا ةمحر خيشلا

 :يدنبشقنلا يفنحلا يراهبلا دمحأ نب ايركز (يوناريكلا
 ؟١01[|215و521وم .١م»#  :يدنسلا هللا ةمحر

 5582188 510 :يراصنألا ايركز ا

 منك ا ىسدوع نسمع 1958 :ىتجرلا

 م5 :ينيسحلا ايركز م :سحلم حلاصلا يدشر
 ١١؟ :يعفاشلا ايركز "6 :يدنفأ ناوضر

 559 :يرشخم زلا | :يرصملا لوسرلا (بر) دبع نب ناوضر
 18١ : يكلاملا نينمز يبأ نبا 35

 .١٠ :يناجنزلا 6.١٠4 :دادرم ناوضر

 54 :يرهزلا| ١1م :ينالقسعلا دمحم نب مهاربا ىضرلا

 ؟١07 :(فيرشلا) ديزأ] دحأ باهشلا نب دمع بحلا نب دمحم يضرلا

 140 215.08 21١١8 :نسحم نب ديز +١٠١ :يربطلا ىنيسحلا

 ١0 :يمليزلا اوبأ نيدلا ىف
 ه :يعليزلا| ينل دمع نب ركب وبأ نيدلا يضر

 9 :يرانيزلا ءالو35 .01١١:1١١٠ 9و9 319 :يربطلا

 ٠١و .١١م :ىطويمآلا نيزلا ؟

 119 :نسحاب نبز م5 . 151/ : يكملا رديح نب نيدلا يضر

 8*1 :لضفاب نسح نب نيز ١94 :يمثيهلا نمحر لا دبع نب نيدلا يضر

 18 :يشكرزلا نيزلا| 1١50751١ :يعفاشلا ينازاقلا نيدلا يضر

 42 :يربطلا نيزلا || دمحأ نب دم رظنأ) :يعفاشلا يلمرلا
 مو. :يربطلا نيزلا (يلمرلا

 5" :شايع نب نيزلا|| (يلاعثلا دمع نب ىسيع رظنا) :حورلا وبأ
 ١١ :يغارملا نيزلا]|ةينيسحلا رفعج يأ يضاقلا تنب ةسيئر

 ما :ميجحن نب نيزلا 195 25.0١ .98١١1م :ةيربطلا
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 :يربطلا رداقلا دبع تنب فرشلا نيز

 *؟.و لوو

 50 :ركب وبأ نيدلا نيز

 ١514 :يرابيلملا نيدلا نيز

 :يتونملا ديعس ةمالعلا نب نيدباعلا نيز

6.#” 6 6.” 

 م : ىكملا ىعفاشلا يربطلا نيدباعلا نيز

 كتفك ( لكك (( لث5كث5 ا ا أك

 مروع امك 5 5و1 م

 :«؟8 :روكشلا دبع نب يلع نب نيدباعلا نيز
 منوع نسال ل

 هللا دبع نب ىلع نب نيدباعلا نيز

 178 :سورديعلا

 لاجلا نب دمحأ يضاقلا تنب بنئيز
 ؟١7 :يربطلا

 ةينيسحلا رفعج يأ يضاقلا تنب بنيز
 نضل 030 :ةيكملا ةيربطلا

 5١١ 218 :ةيربطلا بحملا تنب بنيز
 ١١١ :يطابنسلا قحلا دبع ينيزلا

 - سا -

 ء؟.8 186055 :ناخيش دمحأ نب ماس

 ا

 58٠١ :يديعصلا دمجحأ نب ملاس

 .6 :ساطعلا نسحلا نب دمحأ نب ماس

1 

 4.١4 :وباكنم يرهزأ ماس

 ١٠١ :وباكنم ليعامسأ نب ماس

 0.8 ,*”.» :ناخيش ركب يبأ نب ملاس

 557 :يعفاشلا يكملا برح نب ملاس

 188 . ١81 : يكلاملا يروهنسلا ملاس

 ١١ :عامشلا ملاس

 ؟.* .10 :يرصبلا هللا دبع نب ماس

 ”.٠ :فاقسلا هللا دبع نب ملاس

 60.35.6.86 ,؟96 .؟8م :ساطعلا ماس

 رظنا) 2:يبرغملا يسابعلا دمع نب ماس وبأ

 (يبرغملا يسابعلا دم نب هللا دبع

 ١08 :نذؤملا توقاي نب ملاس
 نب ركب يأ تنب رظنا) :ةأضقلا تس

 (ةعيرز
 بحملا نب دمحم ىضرلا تنب لكلا تس

 ْ ٠٠.6 :ةيربطلا

 نميلا يأ نب يداملا دبع تنب تس

 "م :ةيربطلا

 ءاه5 189231 م4 244+ :يواخسلا

 علك مول اال ءككم

 يجح نب ركب يأ نب رمع نب جارس
 1195 :يلويسب

 21١88531١١ 5٠١ :دهف نب جارسلا

 :يكلاملا رمع صفح وبأ نيدلا جارس

 (يكلاما رمع رظنا)
 150 :يكملا يفنحلا رمع نيدلا جارس

 ء15١ :اطش رمع ديسلا نيدلا جارس

 ءققال "الالب كوك ك”كرزعك 01ج علال

14 

 "66 :دعاسم نب رورس
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 مهاربأ نب رمع رظنا) :ريرس وبأ
 (يرحشلا

 رظنا) :يهكافلا دمحم تاداعسلا وبأ

 ( ىهكافلا

 ء2م5 551 :نسحم نب ديز نب دعس

 مال

 م6 :يوارضحلا دوعسم نب دعس

 5١9١ :يدنهلا هللا دعس

 689 :يرمعلا رداقلا دبع نب يدعس

 نيدلا لامج رظنا) :ةريهظ نب دوعسلا وبأ

 (ةريهظ نب

 يفالطسقلا ينيزلا يلع نب دوعسلا وبأ
 ملك 2511 : يكلاملا

 م88 :يردخلا ديعس وب
3 

 0.03 :ديز نب دعس نب ديعس
 لوو سو :ريشقاب هللا دبع نب ديعس

 م

 مما :اطش ناثع نب ديعس

 158١ 2*”م#9 :ةرودق ديعس

 نيدلا ءالع رظنا) :يبطقلا ديعس وبأ

 (يبطقلا
 :يقونملا دمحأ نب دم نب دمج نب ديعس

5 

 1810 :يقونملا ديعس

 ١565 .ه* :يفاولا ديعس

 ةيربطلا دمحأ نب دمج بحلا تنب ةديعس
 ٠.5 ١2م :ةيعفاشلا ةينيسحلا

 486 ال6 : ءاقسلا

 6١١ :ةركس نبا

 6865 :ناخ ناطلسلا

 ٠8 :يناتسغاد ناطلس

 ل اا 2788 :يحازملا نناطلس
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 .يناتسغاد ناطلس نب مئاه نب ناطلس
 نما

 رظنا) :يكملا يربطلا مامإالا ةناطلس

 (ةحلاص

 ىفلسل : ١8

 (ةملس وبأ مهاربا رظنا) :ةملس وبأ

 دحمخ رظنأ) :يسلبارطلا ةملس وبأ
 (ىسابارطلا

 ىضرلا نب دمشع بحملا ةئبا ةملس م
 ْ ١0 :ةيعفاشلا ةيكملا ةيربطلا

 نقر : يملسل

 ه.5 :لوألا ملس

 (يرقملا ناهلس نب دمح رظنا) :ناهلس نبا

 "ع

 يعفاشلا هيقف رفعج نب دمحأ نب ناهلس
 1 6. : يكملا

 ١6٠١ :يقت ناهلس

 يدنبشقنلا يدلاخلا يدهز نسح نب ناهلس

 ؟.الا ا

 1٠ :ونيح ناهلس

 م507١ .*ن* :ناخ ناملس

 ؟.107 :يرصملا يكلاملا يردلا ناهلس

 قاحسا رظنأ) :يولهدلا ناهلس وبأ
 (يولهدلا

 م5



 كا يل ا ل ا : ىطويسلا ١94 :سير ناملس

 عة 1717:18٠., :550)] ء*مد :يدمحألا ىعفاشلا يوادهشلا ناملس

 1 4 28 :عينصلا نايلس

 3و ١١؟ :يبتع ناهلس

 (يكملا يزاريشلا رظنا) :قلغملا رعاشل ٠.8 :يفنحلا ىبيتعلا ناهلس

 ككاو مام : يعفاشل 41 : ىميجعلا ناهلس

 0١5 2156 ءكغ م5258 2050124 0. :ينوناقلا ناهلس

 “ب :ةماش وبأ م0١ :هيقف هللا دبع نب دمحم نب ناملس

 0. :هيقفلا يرواشل م90 :دادرم ناملس

 ؟11 .01# .؟8 : يسماربشل ا 80 :يرصملا يرقملا ناهلس

 "05 :يلبشأل بو :لدهألا رمع نب ىيحي نب ناملس

 ١68 :ةنحشلا نب هام

 ١58 :فرش ؟1١1 :نامسلا

 0 د١٠ يدترمسا
 ١9 : ىمويفلا نابعش *00 :يعفاشلا يدونمسلا

 000١ 281٠١ 018 :يفارفعزلا بيعش موت :نانس

 ا ١7 :يدنفأ نانس

 50١ :يدنفأ هللا ركشأل ظعاولا ىسامألا فسوي ىلوملا نيدلا نانس
 عرب سوح دق: ىّلشلا ْ ١٠.5 :ىفنحلا

 5+٠ :يلبابلا سمشلا نيا يل :يراجنسلا

 198 :ينفحلا سمشلا ٠و :يدنسلا

 698 :يرمزلا سمشلا| م.م ,ج.ع وس ىح :يدرورهسلا

 105 2.5١ 21١810 :يلمرلا سمشلا 8560 018 :ةيوبيس

 ٠٠١ :ناخ فصآ نيدلا سمشأل (ةيربطلا لاك مأ رظنأ) :ةيربطلا ةديس

 ١١١ :لئامحلا يبأ نبا نيدلا سمشإلدحأ رفعج يبأ تنب ةيربطلا ةديس

 6.١١ :يفنحلا يلينحلا نيدلا سمش 2٠١١ 5١١٠١ :يربطلا

 1.١ :يجلدلا نيدلا سمش #١9 .او* :انيس نبا
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 - ص - ١٠6٠١ :ناطلس نب نيدلا سمش

 ١١١ :يوانشلا نيدلا

 هدا داخل : ىكملا هاشداب ريم قداص

 2 مس

 ةا/ :داعلا نبا نيدلا سمس

 م5١ 5١١
 155 :ىضارقلا نيدلا 2 مس

 ء؛١! 5١6 0 :سيرلا مهاربا نب حلاص : ١
 ها 4 :يرهوجلا دمحا ب

 ؟م؟ :ىدنفأ ١65 :يزاجحلا ب

 [غغ60 ,غ١5*؟ ,١2الو :لضفاب

 اهشل

 اهشل

 ١8 :يفنحلا باهشل

 اهشل

 اهشل

2 

 حلاص

 ١1 : يعلقلا نيدلا جات نب حلاص ٠8 :يبويلقلا ب

 5١ :يفنحلا يدنفألا يريرحلا حلاص عة :ىولملا ب

 الو : يتاعاسلا نادمح هاا دمحأ رظنا) :رجح نب دمحأ نيدلا باهش

 5١4 :يعفاشلا ةواجلا خيش هاور حلاص (رجح نب

 ؟ءا١ :لضفايب حلاص ن ع ْ
 لاك نحرلا لضفاب حل ا 221 فيلعلا نب نيسحلا نب دمحأ نيدلا باهش

 نمحرلا دبع نب قي ب حض (فيلعلا دمحأ رظنأ) : 0 : دص ل 5 ع
 يل قل

 :قيدص نب رفعج نب سابع نب حلاص دمحأ رظنأ) :يواشلا دمحأ نيدلا باهش
 يح (يواشل

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب حلاص] :يكلاملا رافغلا دبع نب دمحأ نيدلا باهش

 5١17 :يواوزل (ىكلاملا رافغلا دبع نب دمحأ رظنأ)

 عموم :يضاق مالسلا دبع نب حلاص )000 :ةريمع دمحأ نيدلا باهش

 تي : ماسبلا ميهاربا نب هللا دبع نب حلاص 1١ :جرعألا نيدلا باهش

 ٠.6 :ساطعلا دمح| نب هللا دبع نب حلاص 515 :يبلاعثلا نيدلا باهش

 5١9 : ئكلاملا يرانسلا هللا دبع نب حلاص 6١١ :يبمرلا نيدلا باهش

 مسو :فاقسلا رمع نب ليقع نب حلاصأ| دحأ رظنأ) :يزاريشلا نيدلا باهثش

 يفنحلا يجورس نسح نب يلع نب حلاص (يزاريشل
 ْ ْ ١5م :يكل 1٠0١ :يزغلا نيدلا باهش

 مم :ولحلا ىلع نب حلاص ٠١07 :يلوشلا

 غنم ,.؟ة8 56 :يرمعلا يفآلفلا حلاص ١١ :يكملا يزاريشلا
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 "و60 :ينالطسقلا نيدلا بطق نب حلاص

 558 :يدرك حلاص

 5 ال5 "او لاك حلاص

 45١ :دادرم نايلس نب يلع دمحم نب حلاص

 كدليل : ينينملا حلاص

 ؟م014 :ةحلاص

 185 :يوروملا دمش نب هللا ةغبص
 فدل : يفنح لا رادهلا نب هللا ةغبص

 (هنع هللا يضر ركب يبأ رظنأ) :قيدصلا

 +١6 :يدنبشقنلا يناملسلا ناج نب قيدص

 م.. :ناخ نسح قيدص

 5. : يفنحلا يدنسلا ...نب قيدص

 :لامك هللا دبع نب نمحرلا دبع نب قيدص
 ضل لا سي ا

 (يكملا عامشلا سيردا رظنأ) :يدعصلا

 ٠١5 :نالع دمحأ نيدلا يفص

 ,3+ :يشاشقلا دمع نب دمحأ نيدلا يفص

 فكك رك وك كاما ملكك

 ه0.” 455

 :يعفاشلا يناليكلا دم نب نيدلا يفص

 مج جو

 ةريهظ نب دوعسلا يبأ نب نيدلا يفص
 + : ىعفاشلا

 يكملا لصألا يدنسلا ةيطع ١5 حالص

 5١١ :ىفنحلا

 ؟+:غ : يفنحلا يدنهلا هللا عنص

 [غ55 21١8 1١96 25.1١ :فيصلا يبأ نبا

 - ض -

 ١107 : يبيصنلا رمع نب دمحم نيدلا ءايض

 - طا

 #١9 :يولاطلا

 ,غ5١١ :يكملا يبابعلا يروركتلا رهاط

55 

 !4١ :رهاط نب نسح نب رهاط

 2115 ءاله عال ءم؟ :لسبنس رهاط

 21 ثا لال 2” اال 2 ا/:غ

 #2 2 ل ا ا ا ريما لا

 «غ55 1# 24555 5:5١ ف45قاال قا 2 ”مم

 0.08م 20م.١ 2:5" 2 ::مل

 يبرغملا يفادورلا يبموسلا رهالصط نبا

 3 : يكلاملا

 :يئاطلا ١64

 ء4682+150086 289  :(مامإلا) يربطلا

 ل5115 ماا ءاؤالا الك اك

 0 ا لا اعل ار ل

 ايل ب17 اس ا اي ا معا ل

 وك ا,توزؤ تتوالى ع 5.5 ,5ءوأأو

 تر كراك كالال سكر هم 55

 سس سربو كب سار كول كح

 قولا ءئلو ل" سول مو ل“

 م.5 ءئؤال هك اتالء 435م 24م5 0

 68 :ناحطلا نبا يعفاشلا يمشاهلا يثرقلا نيدلا حالص

 ه8 :دبعلا نب ةفرط 55+ : يكملا

 هاه



 158 :يئارفطلا

 1. : يسوطلا

 885 214868 :بيطلا نبا

 (ينتملا رظنا) :يبنتملا بيطلا وبأ

 - ل ا

 ؟717 :يشرقلا يلع نب نيسح نب ةريهظ
 - عاد

 ١8١ : يكلاملا مهاربا نب نيسح نب دباع

 كال الإ 25 : يفنحلا يدنسلا دباع

 ءقكح كال اخ" ع 594 55 كل

 ه5. 4مو ع 1م. 155 175

 ١ :ةيكلاملا يتفم دباع

 158 21.6 .58"2 2.5١9 :نيدباع نبا

 : يكملا يفنحلا لامح فراع

 ١:5

 ١6 :ةمكح فراع

 (بر) دبع رمع رظنأ) :ىلاعت هللاب فراعلا
 (لوسرلا

 (يدوماعلا ديعس دمحأ رظنأ) :هللاب فراعلا

 ؟؟ا :يفنحلا نيدلا لام دمح نب فراع

 5١58 :يرمعلا رماع

 6٠ :يرماعلا

 68١ ءوو :نينمؤملا مأ

 عم :ةيلينحلا

 :ةيربطلا دمحأ نب دمح نيزلا تنب

 (ةيربطلا دم تنب ةديعس رظنأ)
 68 :يحئارشلا ةنبا ةشئاع

»1١85 25406 

 (ةيربطلا لاك مأ رظنأ) :ةيربطلا ةشئاع

 ١٠١9 :يداهحلا دبع تنب ةشئاع

 < :دابع نبا

 م. (#”.8# :سابع

 ؟مم 25.1١ :(هنع هللا يضر) سابعلا

 014 :(هنع هللا يضر) سابع نبا

 :قيدص نب سابع نب رفعج نب سابع
 تهمك 5٠٠١ كم0 امال أقا كم

004 

 دبع نب دمحأ رظنأ) :يربطلا سابعلا وبأ

 : يكلاملا سابع نب زيزعلا دبع نب سابع
58 

 18٠١ :يكلاملا زيزعلا دبع نب سابع

 55١ :دادرم زيزعلا دبع نب سابع
 ”048 :يماشلا يلع نب سابع

 ه8 :ناطق سابع

 ؟؟ا/ :لبتس ديعس دمحم نب سابعلا

 ؟ه# :يرقملا سابعلا وبأ

 7*5 :يلبنحلا يقابلا

 11٠١ :يناقرزلا ىقابلا

 م : يمويفلا ربلا

 :اجراب ركب يبأ نب عماجلا

 دبع

 دبع

 لى

 [؟* :يرصبلا يلع نب رابجلا

 ١7 :ليلجلا

 م87 :يفنحلا يندملا هدارب ليلجلا

 14807 .٠+5 :يقونملا داوجلا



 :يدنهلا يدابآ هلالا قحلا دبع

 1153 251غ" 2535:

 1106 .؟"»# :ىكملا يواجلا قحلا دبع

 :يرهاقلا يطابنسلا دمخ نب قحلا دبع

 وا

 نيون

 ء؟#”0 :يفنحلا يدنملا شخب ديمحلا دبع

 5م. عع:

 ١م8* :ناخ ديمحلا دبع

 ءا9٠١١  :يناورشلا يناتسغاد ديمحلا دبع

 ءكالخف 4551١ ء؟ءك م5 ا

 غاوى” كول

 ممهاأربا نب هللا دبع نب ديمحلا دبع

 ؟”0 :يدنسلا

 258521١1 :سدق يلع نب ديمحلا دبع

07 

 6014 5*9 :سودرف دمحم نب ديمحلا دبع

 ءا8١* !2١١ :يميجع ظيفحلا دبع

 2 كؤال كوؤأذ 2” 2” 2” ل ”"؛ع

 هك ل41" اولا نسالو نسل لسع

 01١١ 6048 ع

 هللا دبع نب ىفطصم نب ظيفحلا دبع
 .60.٠ :دادرم

 نباب فورعملا دم نب دمحأ نب ديمحلا دبع
 5م :يحلاصلا حالفلا وبأ داعلا

 5*8 :يدنملا يونكللا يحلا دبع

 :يناجزملا ركب يبأ نب قحلا دبع
1 

 :يناجزملا ىلع نب قلاخلا دبع

7” 

 ,2”2ي]يئ

 ١7١ :يفنحلا يجاجزملا قلاخلا دبع

 ءارقلا يرصملا لوسرلا (بر) دبع

 .88٠ .؟601/ :ىعفاشلا

 7و : هبر دبع

 يبرغملا ينسحلا دمحأ ديسلا نب نمحرلا دبع
 ءوأ لات : ىنانكملا

 م :ركيكس نب دمحأ نب نمحرلا

 وع .كمع 7و :ملسأ نب نمحرلا

 85 :يلخلا ليعامسا نب نمحرلا

 ١0 :لدهألا نمحرلا

 :اجراب نمحرلا

 0." :ريشقاب نمحرلا

 80 :ريزواب نمحرلا
 *١6 :قيدصلا ركب يبأ نب نم رلا

 :عابص نمحرلا دبع نبركب نب نمحرلا دبع
 ١

 :ةينتسج دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 قيل

 (يقربجلا رظنأ) :يتربجلا نمحرلا دبع
 #.١9١63١«  :ريبكلا لاح نمحرلا دبع

 هلا 52غ 00

 قي

+] 81 8 1 1 1 + 1+ 

9٠ 2555 

016 

 :لامح نمحرلا دبع نبلامح نمحرلا دبع
5 

 ١8 :يبرح يبأ نب نمحرلا دبع

 باهش نب نسح نب نمحرلا دبع

 ١55 :ينارهشلا

016 



 : يكملا ينتفلا نسح نب نمحرلا دبع
 نيا اح

 ١79 :يدركلا نسح نب نمحرلا دبع
 هادشي :ينوباقلا ليلخ نب نمح رلا دبع

 * ١5

 250512٠1١814 :يندملا يرايخلا نمحرلا دبع

 عالا ءقكو ؛””م

 مع :ريخلا وبأ نمحرلا دبع

 ١63 :رويخلا وبأ نمحرلا دبع
 ؟:١4 :ناهد دمحأ نب نمح رلا دبع

 +١6 :يركب رايد نمحرلا دبع
 (يبهذلا رظنا) :يبهذلا نمحر لا دبع

 1 : ماسرلا نمحرلا دبع

 ما/ل5 :سير نمح رلا دبع

 .٠ :يرصبلا ماس نب نمح رلا دبع

 ءالك كل :يدنهلا جارس نمحرلا دبع

 5 ءكدأ ءلكف ل

 هش ا بالا ا ا ع

 تي ناضل م يا وع ىلا

 4١0١7 :لدهألا نايلس نب نمحرلا دبع

 2558 ء”وو :ينيبرشلا نمر لا دبع

630 

 4١8 :نيدلا باهش نب نمر لا دبع

 دبع نب مهحرلا دبع نب نمحرلا دبع
 ١1١ :لامح نمحرلا

 5٠54 :سمش رداقلا ديع نب نمحر لا دبع

 :يقيدصلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع
"> 

 685 :ىسبافلا رداقلا دبع نب نمحر لا دبع

 دهف نب رداقلا دبع نب نمحرلا ديع
 3١ : يمشاهلا

 :يراصنألا ميركلا دبع نب نمحرلا دبع
20 

 ه.* :ريزواب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 دبع :فاقسلا دمحأ نب هللا دبع نب نمح رل

1 

 ؟11 6 5غ10 2175 :يميجعلا نمح رلا دبع

 "82140 2141١8 :ليقع نب نمح رلا دبع

 6 :نسحاب ىلع نب نمحرلا دبع

 :يربطلا نيسحلا نب ىلع نب نمحرلا دبع
 فخ

 0٠ :عبيدلا يلع نب نمحرلا دبع

 1غ9 ,”46م :هيقفاب يولع نب نمحر لا دبع

 501 :يداعلا نمحرلا دبع

 201218 "80 :سورديعلا نمحرلا دبع

 عاب ىسرو اودع

 لإ :يدشرملا ىسيع نب نمحرلا دبع

 تلا ل ار الا ا

 “ملا مخك 0”. 51١1١ تخوم تلمع

 لالخ تع 2”ثتا6أ 2” 9١١

 : ينتفلا نمح رلا دبع

  549ع 5595 ”22١8686

 ه6

 58و اال كغ

 ك1

 غو ءكىوا

 ء؟45 2١58245 :يربزكلا نمح رلا دبع

 1ة8 25.9" 296٠٠

 50 ىعم : يفنحلا مشتحم نمح رلا دبع

007 



 :؛35 :يكملا يبرغملا بوجحلا نمحرلا دبع

 ءك#»" ملكا عمل 5ه مفك عمك

 قي لاما سيب 006

 يفنحلا يرحبلا دم نب نمحرلا دبع
 .5٠ :يرداقلا

 ١6# 25145 :سير دمخ نب نمحرلا دبع

 :ينيجس ملاس نب دمح نب نمحرلا دبع
1 

 ؟؛40 :هاش دمح نب نمحر لا دبع

 دادرم دمه نب حلاص دمحم نب نمحرلا دبع

 564 : يفنحلا

 يربطلا هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع

 *+١ :روبزملا نمحرلا

 "نو ؛ء”ها/ل : يكسملا نمح رلا

 4 : يملعملا نم رلا

 178 :يبرغملا نمحرلا

 5017 :يفنحلا يدنهلا نمح رلا

 ؟0107 :يكملا يدنهملا نمحرلا

 ١١07 :يطويمالا محرلا

 5١١ :هاشداب محرلا

 :يفنحلا ناسح نب ميحرلا

116 ٠ 

 ١88 :يلاودلا محرلا

 514١ :لامج نمحرلا دبع نب ميحرلا

 0١" :يرصبلا يلع نب ميحرلا

 2كم

 هه. -ٍ 5-5

+8 + + 

 فوؤرلا دبع

 فوؤرلا دبع

 "5 :يشيبشبلا
 : ظعاولا هللا دبع نب دمع

 مح رع مح

 *60. .١5؟١ :يكملا فوؤرلا

 586 :ىيحي نب فوؤرلا

 ١58 ا : يكملا راتسلا

 1١< :ريخلا وبأ ركب يبأ نب مالسلا

 5814 :سيرلا مالسلا

 0١ : يمزمزلا مالسلا

 ”1٠١ :يفنحلا روكشلا

 ١18 :ناخ زيزعلا

 5014 :ينميلا نمحرلا

 م0١ .١١1ا/ :يولهدلا زيزعلا

 ءال5 214  :يمزمزلا يلع نب زيزعلا

 4 كوم امم ل54 ءك١55 دم

 لل حلا كيسا للا لا

 115 #0"01 21456١ 245 2 “ول

 يكمل دهف نب رمع نب زيزعلا دبع
 8غ : يمشاهلا

 ١1١ :يمشاحلا دهف نب زيزعلا دبع

 15١ :دادرم حلاص دمح نب زيزعلا دبع

 ,9 :يمزمزلا دمحخغ نب زيزعلا دنع

 150 مغ 5

 "50 .55٠ 2508 :دادرم زيزعلا دبع

 +6١ :يكملا خورف مظعلا

 مم : يمويفلا دمحم نب ميلعلا

 ٠.0 :يناتلملا مظعلا

 نسلم :يواجلا ةرودنم مظعلا



 ١51 :كلملا دبع نب رباص رداقلا دبع 588 :يرذنملا مظعلا دبع

 2,” ,""4 :ىقيدصلا رداقلا ديع ةواحج بيطخلا دمجحأ نب رافغلا دسيع

 عوز بمال كو سلو كروو ما : سبنس

 ١١ دردم :لوألا يقيدصلا رداقلا دبع ؟”5؟ .ملا/ :يواحلا ىنغلا دبع

 ءوال . 359 .”م :يربطلا رداقلا دبع 1١5 :ىطايمدلا ىنغلا دبع

 هدانا ا تسل للا ا سا ا دمع نب دمحأ رظنأ) :ىطايمدلا ىنغلا دبع

 ةيضلا نضل سطل لا ا لا ا (ىطايمدلا

 105421401 :10“# 15. وو” ؟98 257+ :يعفارلا ينغلا دبع

 ٠١ :يسلبارطلا رداقلا دبعإ] ؟؟* 2١١0 .6. :يددجملا ىنغلا دبع

 : ينتفلا حلاص نب ينغلا دبع رداقلا دبعإ 0 07١076 , ؟08 :يسلبانلا ىنغلا دبع

 "ا 58

 689 :يرمعلا رداقلا دبع 255“ 2378 :لبنس لاله ينغلا دبع

 ء251.٠85١+58 :سورديعلا رداقلا دبع 115 251+

 يخل 1١9 :يدنبشقنلا يدنهلا ىنغلا دبع

 ١7١ :نيصغلا رداقلا دبع م٠1. :ولحلا دمح حاتفلا دبع

 50 :يعفاشلا يهكافلا رداقلا دبع. ١07١ :يقيدصلا ركب ىبأ نب رداقلا دبع

 : يمافلا ينيسحلا حتفلا يبأ نب رداقلا دبع ا

 م5" لعو "07 :يتفملا ركب يبأ نب رداقلا دبع

 ؟49 :ىنتفلا رداقلا دبعإ# "500 :ةكم يتفم نب دعسأ نب رداقلا دبع

 6.١ :دهف نب رداقلا دبع :يندملا هداز كجوك ليلخ نب رداقلا دبع

 8.8 :بطق رداقلا دمع ممم

 814 :يكلاملا رداقلا دبعإ#» 555٠5١9 :يفنحلا ريقوخ رداقلا دبع

 هكا 551١ :طاشم رداقلا دبع معلم كوم

 6.5 ءغو5 ٠٠“ ؟.؟ :يرصبلا ملاس نب رداقلا دبع

 517 :يفرشألا ىفطصم ْن رداقلا دمع 5 , 507 : يفئاطلا ىحبس رداقلا دبع

 :يماشلا يروفصلا ىفطصم نب رداقلا دبع 2« 53” ١59 20١95 :سمش رداقلا دبع

11 007 

 ءوع : ىكملا رداقلا دبع 11” :خيش نب رداقلا دبع

 مال“



 ١/0 :يواجلا قيدنم رداقلا

 :ةريهظ نب نيدلا مجن نب رداقلا

 777 2 51/0 : يتفملا ىيحي نب رداقلا

 سودقلا الأنصاري:  08. 1١"٠اء

3 

 ؟الا :يزارحلا دمح نب ريبكلا م6 < 8 8 8 +

 :غابص نمحرلا دبع نب ركب نب ميركلا دبع
١ 

 يفنحلا هيقفلا رضخ نب ميركلا دبع
 5١84 .ء 7م“ :يدنهملا

 ءكالال ء١551 ملال :يناتسغاد ميركلا دبع

 "ا

 يعفاشلا يكمل يديعصلا ميركلا دبع

 "لو ءدم6 .؟م :عامشلا

 "05 :يرصبلا يلع نب ميركلا دبع
 ١و :يفنحلا هيقفلا ميركلا دبع

 88 :رمعملا نوكفلا ميركلا دبع

 41١" :يبطقلا ميركلا دبع

 :ناخ يضاق نب نيدلا بحم نب ميركلا دبع

 (يطقلا رظنا)
 *م١ :يلعي دمحم نب ميركلا دبع

 "1 :يراصنأآلا فسوي نب ميركلا دبع

 :يرصبلا يلع نب فيطللا دبع
 "م

 :بوجحلا نسح نب مهاربا نب هللا دبع

5148 

 0.07 :يدنبشقنلا رارحا هللا

 ١88 :ريثكاب دمحأ نب هللا

 ١من :ةعامج نب دحأ نب هللا

 دبع

 ه١ :يواوزلا دمحأ نب هللا

 : يفنحلا يمزمزلا بوهلش دمحأ نب هللا

 25 اك

 ١٠١١ :ةريهظ نب دمحأ نب هللا دبع

 .6 0 :روكشلا دبع دمحأ نب هللا دبع

 1١

 دبع

 دبع

 دبع

 دبع

2١ 

 يعفاشلا هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع

 ؟م6 :يكملا

 8*1 :سورديعلا دمحا نب هللا دبع

 : يكملا يهكافلا دمحأ نب هللا دبع

51 

"1١ 

 ء”١0غ*١٠١ :يدنسلا دعسأ نب هللا دبع

 55 ع

 ”8107 :يمرضحلا خيشاب هللا دبع

 :ةكم سورديع يمرضحلا هيقفاب هللا دبع
84 

 0١" :يمرضحلا ريثكاب هللا دبع

 غ6 :نيطب هللا دبع

 يفنحلا ينبل رفعج نب ركب يبأ نب هللا دبع«
 مد : يكملا

 < :ينويسب يجح نب ركب يبأ نب هللا دبع 554 :سير مالسلا دبع نب فيطللا دبع
 115 :بيطخلا ركب يبأ نب هللا دبع[ دومح نب هللا دبع نب ةيطع فيطللا دبع

 ١+ :ريخلا وبأ ركب يبأ نب هللا دبع "مم : يكملا يفنحلا

 هيف



 ءككم اكؤال كرع كال كبف .االغ]:غعابص نمحرلا دبع نبركب نبهللا دبع

 دمحم رظنا) :ةليقع نيدلا لامج هللا دبع وبأ

 (يكملا ةليقع
 1١7 :رهاط نب نسح نب هللا

 ١و5 :ةفرط نب نسح نب هللا

 707١ 1 يغ يبأ نب نسح نب هللا

 ؟١٠07 :نيسحلا نب هللا

 :يكلاملا مهاربا نب نيسح نب هللا دبع

 ١م

 دبع

 دبع

 دبع

 دبع

 6360 :يدنخجلا هللا ديبع

 ...نب يرضخ هللا دبع

 م

 :دادرم ريخلا وبأ هللا دبع

 05 #2 5# لكل ملا لل

 قحلدلا ىيقحلا يلا ل سال

 :نالحد هللا

 م8 :ناهد هللا

 م0 :ريبزلا نب هللا

 5955 :يكملا يفنحلا رامزلا هللا

 ١٠١م8 , #5 :نوديز نب هللا

505 

5951 21/4 

+8 8 8 8 8 + 
 ٠ .٠؟

 :يرصبلا ماس نب هللا دبع

 : يسابعلا رهاطلا نب هللا دبع[: روكشلا دبع نيدباعلا نيز نب هللا

 ال انا ع” عا يا“ ىلا ل ىلا

 2قك" 2:هم8لععغما١ 2555 2 ”مك , "الك

 158 25مل

 :يمورلا يفنحلا جارس هللا دبع
 #5 عا لالا ل” "دلت

 2 هاذ

 1115 2 "7/5 "وع 8.2١“ ؟ةم(  ؟عةلب

 كم ,”"١؟ “م :ريشقاب ديعس نب هللا دبع

 ٠*1 2١55 ق5 قع الك "8

 فت وع الح ع5" سلك للم#

 :ه5155 2451 ,”ق. "5 ص ”#ع مس

1 

 714 :يرئازجلا ناهلس نب هللا دبع

 م55 2548١ 578 :يدنسلا هللا دبع

 كو”

0 

 موم .ممج :يواقرشلا هللا دبعإ,ل١٠ءةوعم

 يكملا هداز ىقاتع نيدلا سمس نب هللا دبع 2

 نك :يفنحلا

 8917 :يبيشلا هللا دبع

 م١ :لضفاب حلاص نب هللا دبع

 :يواوزلا نمحرلا دبع نب حلاص نب هللا دبع
 ١"

 ١ : ينميلا حالص نب هللا دبع

 ءق5 85

 ماس لعل

 مال :يربطلا هللا دبع 6. 558 , 5

 <10 :ةفرط نب هللا دبع#: ١710168 دعو دعم وع مك

 مع



 :يعفاشلا موراب دمحأ نب رمع نب هللا دبعأل 98 :(هنع هللا يضر) سابع نب هللا دبع

 156 غلا ء41 7

 25١59 :قيدص رفعج نب سابع نب هللا دبع

 ميغ

 4١5 .595 59. :سابعلا هللا

 م :رابجلا دبع هللا

 هم :ريبزلا هللا دبع نب ىحلا دبع هللا

51 

 نبدمخحم نب روكشلا دبع هللا دبع
 م51 2.6 :ىكملا روكشلا دبع

 5٠94 :سيرلا هللا دبع نب هللا

 14 : يقاتعلا هللا

 *.5 :يكملا يفنحلا نامع نب هللا

 ١79 :يميجعلا هللا

 ء9521٠١ :ينورزاكلا فيفعلا هللا

 : يعفاشلا يولعلا رمع نب ليقع نب هللا دبع
4 

 199 :يلع نب هللا دبع

 "00 :(طهولا بحاص) ىلع نب هللا دبع

 :فاقسلا نيسحاي يلع نب هللا دبع

13 

2» 15 

 هللا دبع : ينتفلا هللا دبع نب نمح رلا دبع نب هللا

8 

 ه8١ .ال5 :ليلخلا رمع نب هللا دبع

 مم. ال8 :دمح نبرمع نب هللا دبع

 17١ :يئايعلا هللا دبع

 2.1١8 :سورديعلا هللا دبع

 ١١8 م8 :يزاغ هللا دبع

 ؟١١ :يكملا يعفاشلا يرمعلا

 :رفعج نب نيدلا فيفع بطقلا دبع
 مو

 15. 2١١0 :يكملا كجوك هللا دبع

 ءا١5١ م٠ :(ةكم ريمأ فيرشلا) هللا دبع

 ايضا 2 ل لا ل

 105 :يهكافلا هللا دبع

 ١107 :نوحرف نب هللا دبع

 81١1 .#”ا# .”.و :خورف هللا دبع

 ١٠.9 :هيقف هللا دبع

 16 : يكملا ديعس نب ديهف نب هللا دبع

 ء١١؟0١561 :ينغريملا بوجحلا هللا دبع

 تشر ب ضشي سل م

 1514.585 .25١٠ :اشاب دمحم نب هللا دبع

 ,؟و# :يزارحلا دمحأ نب دمع نب هللا دبع

 فلح

 :ينابملفلا يواجلا يرهزأ دمع نب هللا دبع
 فك

 ٠١ :يربطلا ركب يبأ نب دمع نب هللا دبع :يربطلا 5 8 نب يلع نب هللا دبع وبأ

 (يربطلا هللا دبع وبأ نيسح رظنا)
 1”8 :ديمح نب دمح نب ىلع نب هللا دبع

 نسح نب نيدلا لامج دمع وبأ هللا دبع

 ١95 : يملاسلا

 0ع72خ



 1١8 :يشبحلا دمح نب هللا دبع

 ١07٠١ :يريدلا دمحم نب هللا دبع

 ؟910 : ينيجس ماس نب دمح نب هللا دبع

 ء٠8.5١٠. :دادرم حلاص دم نب هللا دبع

 15. 1١9" 295١ فككم

 رظنا) :يدنكساتلا رهاط دمحم نب هللا دبع

 (سابع
 2١07١  :يبرغملا يسابعلا دمح نب هللا دبع

 ”11 مك

 ريهشلا يراخبلا هللا دبع دمحم نب هللا دبع

 8١7 :يفنحلا كجوكب

 .٠٠٠ :نيعملا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 ال07 :نوع نب دمحم نب هللا دبع

 عمه :يدروملا دمح نب هللا دبع

 : يكركلا نيدلا ييحم نب دم نب هللا دبع

 لكم هز

 دبع نب دمع رظنا)

 ءا8١168:1 057٠06240 :ينغريم هللا دبع

 اا تدل د ا خلا ا يش

1 

 418 :يوارغلا هللا دبع
 5578 :ينالفلا مشاه نب هللا

 م55 257 : يكملا يفنحلا يدنهلا هللا

 0١10 :ظعاولا ىيحي نب هللا

 ١١7 :يدابآ هلإلا نسحلا

 ؟؟0 :لبتس رهاط نب نسحملا

 + + 8 8 8 + 186 :يدروملا دمحم نبنسحملا

 مم :قداصلا دبع

 :بلطملا دبع

 مم. ه5 544

 م58 2:55 :يمرضحلا ريثكاب يطعملا دبع

 ,ء855 “2١8 :دادرم دمح نب يطعملا دبع

 تحلل

 م7 :يكملا لوألا كلملا دبع

 :ينييارفسالا نيدلا لامج نب كلملا دبع

 لالالالا 84 م.” عك#ع

١68 

 :نيدلا ردص نب نيدلا لامح نب كلملا دبع

 "هم

 موم :يبنحلا كلملا دبع

 نضطإ : يكملا يفنحلا دواد نب كلملا

 554 : رباص رداقلا درع نب كلملا

 دبع

 دبع

 ىضرلا دبع نب هللا دبع نب كلملا دبع
 م١5 :دادرم

 :روكشلا دبع هللا دبع نب كلملا دبع
 7 "دك "م

 لك : يكملا نيسح نب يماصعلا كلملا دبع

 ءقكلوم ت7" 21520985 2” كك

 2315 2 5غ ال 0 ”55 25م5 251١

 11865 24055 2.59 24١5

 م50 175 :ينتفلا كلملا دبع

 (ك؟وأال "التلك ل5" 2”. 2 ١" كاملا

 21و11: 2ك كثم كال

 ا ل” "ع4 لال ل” 2”م

 «(ةمم١م 2 م.١ال #2515 قم 21:1١ 2 ”هم

01١١ 

 ما/5



 ممد :يداحلا باهولا دبع نسحملا دبع نب نيدلا جات نب معنملا دبع

 :يعلق +2١1 9١21١58"

 .٠*8 :يضاق ناهلس نب معنملا دبع

 1١١ :يفنحلا يكملا يضاق معنملا دبع

 0.* :يدنبشقنلا دمحأ نب يداها

 عال : يبتكلا دمحم نب دمحم نب يداهلا

 م١0 . 5ا/ :ينميلا يرهوجلا دحاولا

 ءالو 2كلم :يراصحلا دحاولا

 نكح شكا

 ١١80 :برعلا دحاولا

 80١ :يرصبلا يلع نب دحاولا

 مو. :ةدابع نب رمع نب دحاولا

 :يدمحألا تاكرب نب دمحأ نب باهولا دبع

 دبع

 دبع

 دبع

 دبع

 ديع

 دبع

 دبع

 نضركرا

 886 21١59 :يرصبلا باهولا دبع

 م6 :غ5 28 2ال :يولهدلا باهولا دبع

 849 :ينارعشلا باهولا دبع

 ١١6 :لبينس رهاط نب باهولا دبع

 دبع

 دنع

 »١59 .,؟9؟ :يواتدنطلا باهولا

 هللا دبع نب ينغلا دبع نب باهولا دب
 نضر تال : ينتفلا

 :يلاورهنلا ينغلا دبع نب باهولا دبع
 م

 مم 6 :لضف نب ىلع نب باهولا دبع
 م86 :يروهاللا باهولا دبع

 يكلاملا نيدلا جات دمحم نب باهولا دبع

 1١5 :يكملا

 مم”0 :يتفملا باهولا دبع

 8١" :هللا يلو نب باهولا دبع

 رظنا) :ةليودلا ىلوم دمح نب ىلع نب دوبع
 (ناخيش نب ركب يبأ نب دمحأ

 ”.8 :مرحلا خيش ةداز يقاتع

 ١89 :قيتع نبا

 :ىقيتعلا ٠١١

 : يكملا سمس دمحأ خيشلا نب دمحأ نب ناع
0 

 159 25١ :زاجحلا يلاو اشاب ناهع

 288 :. ملا/ :يعفاشلا يطايمدلا ناؤع

 ل ل” "ا ت5" 2” ل“ ١

 قت

 ول : يماشلا نامع

 كام :(هنع هللا يضر) نافع نب نائع

 ماو

 2,596١58١  :أاطش دمحم نب نائع

 ك6 ضخ

 15# 25٠6 : ينغريم ناع

 ؟ا١ :نالحع

 60 : يميجعلا

 7٠ا :ةعامج نبزعلا

 عنال ,“"“وم .#”و. .ممو :دهف نب زعلا

 يلع نبنمحرلا دبع نبدمحأ نيدلا زع
 ١1107 :يربطلا

 ٠١١ :دهف نب نيدلا زع

 ع9! ءال .5 :ركاسع نبا

 (ينالقسعلا رجح نبا رظنا) :ينالقسعلا

 مالا/



 : الملا ماصع

 (نيدلا
 819 :ينييارفسالا ماصع

 8507 :ريبكلا نيدلا ماصع

 531 8*2 :يماصعلا نيدلا ماصع

 ١8١ :هللا اطع نبا

 < : هللا اطع

 10 :يرصملا هللا ءاطع

 8 :يملسلا نسح نب ىلع نب ةيطع

 25. :يكملا رهدم هللا دبع فيفعلا
 1515 25م

 هللا دبع رظنا) :ينورزاكلا فيشعلا

 (فيفعلا
 :يرحشلا يمرضحلا لضفاب نيدلا فيفع
 احلال

 :ناطقلا دمحأ نب هللا دبع نب نيدلا فيفع

 157 2 "985 2,”مى

 يعفاشلا ةريهظ لضفلا يبأ نب نيدلا فيفع

 مم : يكملا

 159 2410 2595 :ليقع نبا

 ممو ,م" :فاقسلا رمع نب ليقع

 11٠ :هللا دبع نب فاقس دمحم نب ليقع

 (ةليقع نب دمح رظنا) : ةليقع
 14107 :يرصملا ءالع

 :ناخيضاق نب دمحع نب دمحأ نب نيدلا ءالع

51 

 م١4 :هللا ليلخ ديعس وبأ نيدلا ءالع

 84١ :يبطقلا ديعس وبأ نيدلا ءالع

 :يراخبلا يقابلا دبع نب نيدلا ءالعإإ لامح نب كلملا دبع رظنا)

 انمدلا 01

 يجاجزملا يقابلا دبع نبنيدلا ءالع
 5و :يديبزلا

 :يفنحلا ينيسحلا ةجوخريم نيدلا ءالع
5 

 ءدامال ٠.521 2”و :نالع نبا

 11١ ."وو ءكذك

 نالع نب مهاربا نب دمحأ نب نالع

 5١١ :يقيدصلا

 ١1.5 : ينيقلبلا معلا

 538 :يدنهلا هللا مع

 ةينيسحلا ةيربطلا دمحخ نميلا يلا تنب املع
 م8 :ةيكملا

 :فاقسلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب يولع

 0م

 *1؟ :يكملا يعفاشلا هيقفاب يولع

 ءالال ا :سورديعلا دمه نب نيسح نب يولع

 همه

 :يكملا يعفاشلا ليقع نب حلاص نب يولع

 قبل هز

 170 2.375 5786 :ليقع نب ىلع نب يولع

 518 :يردنكسالا توقاي اغآلا يلع

 "60 :ولحلا ىفطصم نب مهاربا نب يلع
 م08 ,ا51 :يروهجألا يلع

 معم# 2119 :جاحاب دمحأ نب يلع
 يرمعلا اقبلا يبأ نب دمحأ نب ىلع

 5314 :يكملا يراصنألا

 06ع74



 ٠١8 :يريونلا دمحأ نب ىلع

 ع1407 :اشناب يلع

 مالا :مكحلا نبا اشاب يلع

 ٠١14 :نيريصاب يلع
 579 :ينابقلا يراجنلا يلع

 "07 :يودبلا يلع

 يراصنألا يرمعلا ءاقبلا يبأ نب ىلع
 ١410 :يكملا

 2٠.١١ ٠١١ :يربطلا ركب يبأ نب ىلع

 0١” 258+ :يقتيبلا ىلع

 "ا. 2١48 :يعلقلا نيدلا حات نب ىلع

 ىأ :يفنحلا ةريهظ نب هللا راج نب يلع

 ءكهأ 5١١  ءكو# منفى

 همك فكم ءقل» سول ىدمح
 ممو؟ :يتربجلا يلع

 3١ .”و 15 :يراصنألا لاججلا نب ىلع

 ل ا ل ل
 مو سورس سو ل سول سلو سم

 فما 25265١ 2155 4 #4 2 ”"م6 ء”كع

114 

 دمج رظنا) :يضاقلا نيدلا لامجج ىلع وبأ

 (يراصنألا

 ١8 :يقتلا نيدلا ماسح نب ىلع

 ١8١ :يكلاملا مهاربا نب نيسح نب ىلع

 "080 :نيسح نب رمع نب نيسح نب ىلع

 43٠١ :يلبنح يلع
 847 :يمرضحلا ...ريخلا وبأ يلع

 548*2985 :يرصملا ينيبهرلا ىلع

 150 غ4

 ما :يكلاملا يبرغملا نامز نب يلع

 ٠.١ :روكشلا دبع نيدباعلا نيز نب ىلع
 مل : يكملا يعفاشلا رورس يلع

 يلع نب دمع نب ىلع رظنا) : طاقسلا ىلع

 (يمافلا

 ٠.8 :يدهز ناملس نب يلع

 808.864 .ه :يراجنسلا يلع

 1:”2"؟ :يعفارلا يناولحلا يماشلا يلع

 دل ل

 :يسلماربشلا يلع ١59: ١7١١

 5١8 :يجورس يلع نب حلاص نب يلع

 "70 :نيدلا ردص نب يلع

 م05 :ماظن دمحأ نب نيدلا ردص يلع

 لييعامسا نب نيدلا ردص نبيىلع
 مم : ينييارفسالا

 ء١77 :لاك نمحرلا دبع نب قيدص نب يلع

0 

 ”؟07 :يكملا يقيدصلا يلع

 ءدال# :(هنع هللا يضر) بلاط يأ نب يلع

14 

 14” :يندملا رهاط يلع

 2؟”و لذ :ىربطلا رداقلا دبع نب ىلع

 ة83قف ع3قع ال ءال'؟ ال

 2م” اكل امال الكشف 2ك“ 7” أعم

 18م6 2 "ذه 2 ”":م 55١ "ملا

 ٠7< :ةنيحط ىلع

 ماا



 م3531 ."”.# :يريبطلا لضف نب يلع ٠١.٠ :يندملا رهاظ يلع

 ,؟85 25.9 ,#5 1.20 :يراقلا يلعأ| :ينانوللا حاتفلا دبع نبربلا دبع نب ىلع
 قثمال قرزال *ء.ك١ 2”كرل(؟"”ه , "م١ *ء6م

 ١٠86514 01١04 :روكشلا دبع ىلع

 (يراجنلا ىلع رظنا) :ينابقلا يلع "07 ١580 :سيرلا مالسلا دبع نب يلع

 (يسرمنلا ديع رظنا) :يرهاقلا يلع نبا دبع نبركب يبأ نب رداقلا دبع نب يلع
 1978 :يربزكلا يلع عمل# .ا#0 :رداقلا

 ١79 :لاك يلعأ| هللا دبع نب بيطخ رداقلا دبع نب ىلع

 81107 :يقتملا يلع م59 :سدق

 يرمعلا اضقرا رظنا) :دمج يلع وبأإ| 4١5 :؟78 :يقيدصلا رداقلا دبع نب يلع
 (يوفصلا ؟071 :طاشم رداقلا دبع نب يلع

 100 :يركسبلا دمحم نب ىلع "075 : يقفملا رداقلا دبع نب يلع

 151 :ديمح نب دمحم نب ىلع 0*8. :ديمحأب ميركلا دبع نب ىلع

 ٠7١ :يديبزلا عيبرلا دمع نب يلع :يراصنألا فسوي نب ميركلا دبع نب يلع
 6٠٠ :ينيبهرلا دمحم نب ىلع امل

 "08 :يمزمزلا دمحم نب ىلع] 065 2١8١ :فيرشلا هللا دبع نب يلع

 1070 0*2. :يبسدق ديعس دمحم نب يلع :يفنحلا روكشلا دبع نب هللا دبع نب ىلع

 م*ئو :يبويالا ميحرلا دبع نب دم نب يلع نسل

 * 007 : يسافلا يبرعلا نب يلع نب دم نب يلع 157* :سورديعلا هللا دبع نب ىلع

 : يكلاملا يطاولا رداقلا دبع نب دمحم نب ىلعأل يفنحلا ينيسحلا هامريم هللا دبع نب يلع
 3 مدع : يكملا

 يعفاشلا يرصملا حادملا دمخخ نب بع :ينالجسلا يراصنألا دحاولا دبع نب ىلع

 ما/؟ :يواهنملا ممل" 2كم

 7 :يميجعلا دنسملا نب دمخ نب ىلع معاب :اطش ناهع نب يلع

 886 :يرصملا يلع | غ"54 :"*8:؟٠.٠95 :يماصعلا يلع

 ءة5ؤءنم ع,“ ع١ :موصعم نب ىلع «مءال 2غ

 ه1؟ 1 مال :سيرلا رمع نب ىلع

 ”075 :يتفملا يىلع# عم :ىرصبلا محرلا دبع نب رمع نب ىلع

 0م



 "07 :يفنحلا زارخ سوم نب يلع
 :ضيبالا نيدلا فرش نب ىسوم نب يلع
 نس

 ١8 :هامريم ىلع

 ١١5 :راجنلا ىلع

 80١ :ريثكاب نيدلا رون ىلع
 18 :يعفاشلا ينيسحلا يئاثولا يلع
 51 :يئانولا يلع

 0١07 :ظعاولا ىيحي نب ىلع

 ؟071 :يناملا ىلع

 58# ( 1١8 :يدنرزلا فسوي نب ىلع

 (فيلعلا دمحأ رظنا) :فيلعلا

 دبع رظنا) :يركعلا حالفلا وبأ داعلا نبا

 (دمحأ نب يحلا

 ؟08 :(مالسإلا خيش) يداعلا
 8١" :(ةكم يتفم نبا) رمع

 ؟ا/ا0 :يكملا يرجشلا هاربا نب رمع

 :يولعلا فاقسلا ركب يىبأ نب دمحأ نب رمع

 نكس

 : ىكملا يولعلا ليقع دمحأ نب رمع

 ١ تي مت ْ

 ٠١07 :يولعلا دمحأ نب رمع

 _"غ5 26١15 :دينجأب رمع

 419 :بيطخلا اجراب رمع

 119 :نابيشاب رمع

» 06 

 18 : رمعاب رمع

 ولا :يرصبلا رمع

 65١ :يكلاملا هبلقب ريصبلا رمع

 < :ينويسب يجح نب ركب يلأ نب رمع

 ١15 :غابص نمح لا دبع نب ركب نب رمع

 6405 :يرودلا رمع نب صفح ورمع وبأ

 ىموالا :(هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع

 م١١ ع1

 1 : يجوع دلا رمع

 507+ :مهاربا نب ركب يبأ نب سيرلا رمع

 ء9١5 1١9 :ىعا ةبلا يماشلا رمع

 ا لا ما اا سا اي

 ط5

 (اطش رمع نيدلا جارس رظنا) :اطش رمع

 ١" :8 :رابجلا دبع رمع

 ء5* 280.689 :لوسرلا (بر) دبع رمع
 هللا سلا ل لش ا ا

 25595 2,5« #2595 ؟؟ص كالال ما

 لعل اكو ا 955 سراب كول نكعح

 كحك امال سالو نسال نسلم ىسرعو

 ءكذ* 1:15 220644 كال عا

 0186م١ 159 2ع

 :يرصبلا محرلا دبع نب رمع
 لا سا يت لا ا

 هاا تو

 55 "وا ا "خ15 “ا: “غ8 كاهل

 ها ا هش ت1 ل ا ا د د

 6 :يقيدصلا رداقلا دبع نب رمع

 (بر) دبع نب ميركلا دبع نب رمعأل :يرهزألا يعاقبلا يماشلا تاكرب رمع

57 
 م6١ :لوسرلا

606١ 



 ه.* 2114 :نابيشاب هللا دبع نب رمع

 :يندملا يرفجلا هللا دبع نب رمع
 م

2 ١74 

 ٠95 :ريبزلا هللا دبع نب رمع

 مال 5 :يولعلا فاقسلا هللا دبع نب رمع

 مم. :يعلق كلملا دبع نب رمع

 م*م٠. .5؟.1 :ساطعلا رمع

 ع0 .م”ال5 21١95 :يبارعلا رمع

 .٠/” :يكملا يعفاشلا ليقع رمع

 معو :فاقسلا رمع نب ليقع نب رمع

 :يرافظلا رمعاب نارمع نب ليقع رمع

1 

 8١* :يفنحلا يكلاملا ىلع نب رمع

 +8 :يروكسرافلا رمع

 1686 :ضرافلا نب رمع

 508 :فوطملا يلو رمع

 ١و :كيب ضوع

 (نوع نب دمع رظنا) :ةكم ريمأ نوع
 ءكال* 190 *0١150١8  :سورديعلا

 ا ل الا فل ل

 0.5155 ا

 : يشبحلا سورديع نب رمع نب سورديع

 1/١

 "مو 18١  :يدشرملا دأ نب ىسيع

11 

 7 :يرفعجلا ىسيع

 .١٠ :ةملس يبأ نب ىسيع

 8٠١ :يدرك ىسيع

 ,و؟ 8 :ىلاعثلا دمحم نب يرغملا ىسيع

 طالب 2 24 2١58

 وع لدم 55520551 255051

 115 24415 21415١ ب55 29م5

 ءال5 01” .” 2 :يبرغملا دمحم نب ىسيع

 او 2 شوا

 501 :يدشرملا ىسيع

 176 :ضايع

 :يفنحلا يكمل يراصنألا دمج نبديع
 نب

 ء89*5 4108 :يسرمنلا يرصملا ديع

 115 ماكاو الك 5و5 لع

 ١١9 :ينيعلا

 (نوع نب دمح عجار) :اشاب قيفرلا نوع

 - غد

 .61١1٠ ١٠94 :يزاغلا

 ه١١ +١8, :ةكم ريمأ فيرشلا بلاغ

 موك لو 2؟مل :ةيبرغ

 10+ :ييلخلا نيدلا سرغ

 ه.8 4١86 .؟ا٠0 :يلازغلا

 (يشبحلا دمج رظنا) : يشبحلا دمع يلازغلا

 م.0 2558 :رفلضغ

 ( يمارجلبلا دازآب رظنا) :مالغ

 "م :نالع نب نيدلا لامج نب نيدلا ثايغ

 موو :ثيغلا وبأ

 - ف

 ؟؟١ :ضرافلا نبا

 هم”



 م*و١ 2.59 .؟8 :ينوتاخلا نيدلا رخفإء٠.؟ ٠١.١ ء.موهءا6١.ه :ىسفلا

 251١ 552 2 خخ 25١1١ 25١ كقم

 1ة5ا/ل ؛,4951 . 155

 دمحم نب هللا دبع نب دمحأ ةنبا ةمطاف

 ءملو :ةيربطلا ةينيسحلا

 "مله :ةيربطلا نسحلا مأ ةمطاف
 :ةيريبزلا يلبنحلا يليضفلا دمح تنب ةمطاف

 سا

 ,ء؟510  :(اهنع هللا يضر) ءارهزلا ةمطاف

14 

 :ةيربطلا نيزلا نب دحاولا دبع تنب ةمطاف
 و

 موو :بطقلا تنب ةمطاف

 ركب يبأ نبدحج رونلا تنب ةمطاف

 مو. :ةيربطلا ةينيسحلا

 :ةيربطلا بحلا نب دمع يضرلا ةنبا ةمطاف

 (موثلك مأ رظنا)

 نمحرلا دبع نب دمح بحملا تنب ةمطاف
 ممله :ةيربطلا ةينيسحلا

 وت ال١ 515 89# ع1 : يهكافلا

 ع؟؟

 ه5 :ينانجلا حتفلا وبأ

 ؟.؟ :يرصبلا ملاس نب حتفلا وبأ

 مم :يعفاشلا نيزلا جرفلا وبأ
 م. :مدقملا نايلس جرفلا وبأ

 550 :نيدلا ييحم حجرفلا وب

 4, : يكم دلاو خورف

 ١604 : حيصفلا نب

 ه7 :يلاضفلا

 (يطقلا رظنا) :لئاضفلا وبأ

 " :يربطلا هللا دبع نب لضف
153 

 7١ . ١“ :يكملا داقعلا دمع نب لضفلا وبأ
 ١٠١4 :ضايع نب ليضفلا

 41م6“ (؛ا/6 :دهف نبا

 5037 1: يع يبأ نب نسحلا نب دهف

 ؟10 1١١+ :دهف نب لصيف

 6.١ :يفنحلا يملسلا ضيفلا وبأ
 ه8 :يوخسخالا هللا ضيف

 سوس سكت

 - قاد

 3 : مسأق

 507١ :نالجحلا نب نسح نب مساقلا وبأ

 نب نمحرلا دبع رظنا) :يربطلا مساقلا وبأ

7 

 أ

 ١

 5١, ١66 :ساحنلا نب هللا حتف

 ممو :فاقسلا رمع نب ليقع نب مساق

 ٠0 :يزغلا مساق نبا, مب ىىع م :يغارمللا حنتتلا وب
 ؟م١ :ناخ يضاق

 18 :ينابقلا

 هم



 “٠ :ةبيلق نب

 (يراجنلا يلع دم رظنا) :يبرقل

 894 :ةيربطلا رداقلا دبع تنب شيرق

 (نيدلا بطق رظنا) :ينالطسقل

 44141 .5810 ء؟.* :ناطقل

 :ينالطسقلا دمع ركب وبأ نيدلا بطق
 ئؤؤا/ .؛"ةه؟م 2 "لم

 مو :يولهدلا نيدلا بطق

 ىسيع يبأ نيدلا ءالع نب نيدلا بطق

 :يلاورهنلا

 م”وال 2 "96

 : يكملا نيدلا ءالع نب نيدلا بطق

 كما فكقك فكوأ ل "م0 ما/ لم

26 

 م2951 2

 نب ىسيع يبا نب نيدلا بحم نب نيدلا بطق

 ؟ما :ناخ ىضاق

 ؟م :يدنهلا نيدلا بطق

 كوالا: ءحال ع عال : يبطقلا

 ترك اثنا اكرم مالا" كونو مك

 الا يوك ا "خل الخلا م" كمال

 1515 245.61١ 24غ "ك5 2م

 3 :يطفقلا نبا

 مم :يواصلقلا

 00 :يفنح ا ءايضلا نبا نيدلا ماوق

 4ا/ : ينسيوقلا

 - كاد

 0 :يلوبمالسالا يلجلا بتاكلا

 (نيسح نب دمخ رظنا) : يتكلا

 "و١ ١. :ةيربطلا ةسيئر موثلك م

 دمج نيزلا نب دحاولا دبع تنب موثلك مأ
 ١م :ةينيسحلا ةيربطلا

 ١١8 :ةيربطلا دمحم بحملا تنب موثلك م

 ٠.5 :بيبح نبا لالا

 ١م :ةنسح نب لاكل

 : ةيربطلا ةينيسحلا دمع بحملا تنب لاك مأ
 ١و

 ١و :كيوكلا نبا

 لد

 م.0 :يدنقرمسلا ثيللا وبأ

 ع

 - ماد

 2١١١ ١9١ :ةجام نبا

 550 :ىنيدرأملا

 ؛١4 551 :كلام مام,الا

 ممع :كلام نبا

 :نومألملا ١6١

 ١19 :ينميلا ناهلس نب كرابم

 موو :ةيربطلا رداقلا دبع تنب ةكرابم
 :ةيربطلا بحلا نب دمج يضرلا ةنبا ةكرابم

 (ةيربطلا ةسيئر موثلك مأ رظنا)

 ك5 21 ءالال عمال عك: : يننملا

14 

 :يربطلا هللا دبع نيدلا دجم

 يكف : يطسجملا

 :يربطلا بحلا

 10و ءوط”# كالا ىكال

51٠٠ 

 2١70 ك5 فرّ ع وال

255 

08: 



 ١١8 :يريونلا بحملا

 يبطقلا نيدلا ءالع دمحأ نب نيدلا بحم

 ١٠١6 .5.5 10١ :ىفنحلا

 14١ :يبطقلا نيدلا بحت

 م١4 :هللا بيبح دج وبأ نيدلا بحب

 ١ا0 :يرطملا نيدلا بحم

 :يرواشبلا نيدلا ديحو نبنيدلا بحم

 مو

 ديشرلا دبع نب هللا بيبح نب نيدلا بحم

 6.5 24.١ :يفنحلا يفاملسلا

 «(55ؤ ةملءالال “”“ثو ا ع1 :ىحلا

 ءكاؤ ءفكش ءالال ءالثك ءال تم صم

 كمال تكممع لكم #2 لكك ملا

 2755 251١ فلظذم الحكم كحك. كلكحم

 2550 #25" تمل 515 “خل ل

 2ق55 هش حل اش" "وب نيكت»# حل

 «515 4565415" 2555 2,15 ع5

 22م١" 28مه١٠٠ ف41ئقوال قمت 21م2 24م

 م15

 دمحأ نب نمحرلا دبع رظنا) :بوجحلا

 (يبرغملا ينسحلا
 1١١ :موراب دمحأ نسح

 503 1: ين يلأ نب نسحلا نب نسحم

 ١09 :يشبح نيسح نب نسحب

 تكرم م نجع ملحم :(ع) دمج

 5١55 2١5242 35 ءال لع عشق علك

 25575 2 ”من5 2”معك 21١5 لروحك لمحل

 7” 2 "خو خامل خا 2 "رطل

 نب دمخ[

 15 نى الا "ت58 هم

 ع5 2غ ء454 م47

 و. :(ناطلسلا) دمع

 :يلاورهنلا ليعامسا نب مهاربا نسدمخ

 مود سوو

 45 :يقشمدلا ينيعرلا مهاربا نب دمج

 17 : يماشلا ميهاربا نب دمع

 سمش دمحأ نبدأ نبدأ نيدح

 لو : يكملا

 م. ء1810/ :يدسألا دمحأ نبدمح

 نب دم

 نب دمحم

 1 : يبجاب دمحأ

 عا سو :يريب دمحأ

 5١1 :نيفراعلا جات دمحأ

 مو. .”مو :رياج نبدمحأ نب دمحع

 1١6 :يرصملا هللا داج دمحأ نب دمع

 7 .45؟ :كلملا مكح دمحأ دمع

 1 :(باهشلا) يلمرلا دمحأ نب دم

 م١5 2ة:مل86ل 21غ 25كم

 4١ :يواوزلا دمحأ نب دمح

 65 :غابصلا ملاس نب دمحأ نب دمع

 *5٠9 :ىكملا ديعس دمحأ نب دمع

 نيدلا لاح رظنا) :دهاشلا دمحأ نب دم

 (دمحأ نب دمع

 مو. :ىرمشلا ناثع نب دمحأ نب دمع

 مما :يسافلا يبرعلا دمحأ نب دمج

 م1 :يرانسلا يلع نب دمحأ نب دمح

 07١ :يهكافلا ىلع نب دمحأ نب دمج

 نكح :ينالطسقلا دمحا نب دمع

0.6 



 يا 0 ا رعاة :ينويسب دمخأ] غ.6 ع. :يدسألا دمخ نب دمحأ نب دم

 : يمورلا دمع نب دمحأ نب نيدلا سمش دمح

1: 

 2857 :يقونملا دمحأ نب دمع

 65 :ىعفاشلا ىليشنلا دمحأ نيدمح
 ٠٠١ :يدارفلا دمحأ نب دمع

 0١١ :نذؤؤم ىيحي نبدمحأ نب دمح
 170 .55* :سيردا مامرالا نب دمح

 : يكملا يعفاشلا يواجلا يرهزأ دمع

0 

 عل : ينابعلا قاحسا نب دمع

 ١١8 :يولعلا قاحسا نب دمع

 مم :يدسألا دم

 مدا :ليعامسأ نب دمع

 1١8 :لضفاب ليعامسأ نبدمح

 :يئاعنصلا ليعامسأ نب دمج

 (ريمألا

 18١ 8 :يدشرملا نيدلا مامإ نب دمع

 ع5 .,مم+ :ريبكلا ريمألا
 4.١ : نيمأ

 منو :يتكلا يجناخلا نيمأ
 (ىحلا رظنا) :ىحلا نيمأ

 2 :يفنحلا يدنملا نيمأ
 ؟ع17/ 9 : لبابلا

 4149 :نالقع ناوضراب

 م86 ءك؟الا وا :اشاي

 405 «, «”ا/ :يراخبلا ا ط5 5 5 5 5 طل 5 5

 قول : يح اصلا ينابلبلا نيدلا ردب نب دمحم

 فلل ضف سا : ضل

 ع0 :فاقسلا دمح نيركب يبأ نب دمع

 211١ 10١ :يلشلا ركب يبأ نب دمحم

 ١# :نابلب نبدمحع

 ١١١ :يديشرلا انبلا دمع

 لع : يكلاملا يبرع دمحم نب ينانب دمع

 ف

 ٠58 : ىبسنهبلا دمع

 مو ,ءت5ع و : يريب نب دمع

 1١14 : يملا يكلاملا نيدلا جات نب دمع

 67. :يدارملا يلع يشحلا يئاوتلا دمج

 .51٠ :ىسسنوت دمحخ

 ١6 : يلحعلا دينجلا دمج

 ١6م :يرهاوجلا دمح

 +8 :يرهوجلا دمع نبا رظنا)

 كحك : يكملا يج ... نب دمخ

 غ0 :ةياقنلا دماح دمخ

 : يشجلا دمع

 مالو مله

 156 5””2م :يوارعشلا يزاجح دمي

 مهو :ظعاولا يزاجح دمع

 ماد 216. :نسحلا نبدمحع

 ١١1 :برع مهاربا نب نسح نب دمحم

 مو. :يىنابيشلا نسحلا نيدمحخ

 ٠107 :بيط رداقلا دبع نب نسح نب دمح
 15١ : يميجعلا نسح دمع

 ؟و* :ىقشمدلا ناه نب نسح نب دمخ

081 



 الا" :نيسح دمخ

 17 :نيسح نبدمح

 هم" عكا كا

 عغو5 :ناخ دمع

 44 : ىشرخلا دم

 ,909 251١1١ :يرصبلا رضخ نيىدممخه11:ع+؟

 ١ : يعفاشلا دجأ نب نيسح نب دمخ

 589 :يفنحلا يراخبلا نيسح نب دمح

 ١79 :يشبح نيسح نب دمح

 ١7١ :يفاخلا نيسح دمخ

 : ىشحلا هللا دبع نب نيسح نب دمح

1 ْ 

 157 م

 1507٠55١ :يرصملا ٍيلاحلا يجافخلا دم

 م07 :يلخلا دمع

 7 :ىفيلخلا دمع

 4.8 :يكملا يناسحالا ليلخ نبدمح
 "ا : يسدقلا ٍليلخلا دمخ ال ععدال

 68م١ :ىفنحلا جوخ دمخ

 0 ا ا ا : يعفاشلا طايخ دمحا| ةيطع نب دومح نب هللا دبع نب نيسح دمخ

 1مل. 55 اال مخل *ءلمم :يفنح لا

 115 :يضرفلا ينومجلدلا دمخ 7 ءود١ ,١عم# وج : ىبنكلا نيسح دمحع

 مم :ناهد دمحخأ +ع .ا "سك" 2 "ن2 ”"ءملل ع #9 عككال

 14 : خابطلا بغار دمخأ]ل يوب ىكرم سوم سجل سلال كول

 يل د تي

 4 28 :افيصن نيسح دمحخ

 :هللا دبع نب يلع نب ينيسحلا دمخ
 <ج١ :باطحلا دمع

 34 : ينفحلا دمخ

1 

 تيل :ىوناريكلا ىدنملا هللا ةمحر دمخ

 201 "هم ك6 9 مد 26م7

 2ك” ت١1 2," ”5؟5 كال ككال

 مآ 2امه.1 "١" 245.١ 2 "م

 ٠١٠١ :يعفاشلا ينميلا ينيدرلا دمح

 ١59 :يجنزربلا لوسر نبدمخا .؛+. صمم ء»م+ :ىلينحلا ديمح نب دمع

 1ع

 58 :يكملا ةديمح نب دمح

 ١07 :سراوح نبدمخ

 0*1 .(؟9* :يدنسلا ةايح نبدمح

 4م : يعفاشلا يبابعلا يتايح دمخ

 157 :يماشلا يلع نبرديح نب دمخ

 :يناتسغادلا يناورشلا اشاب يدشر دمع

1 

 ”«م .51 :ةعرزلا دمخ

 "ا :يناقرزلا دمخ

 58 :يكملا يريهزلا دمحخ

 146 : يسنوتلا ةنوتيز دمع

 06معا/



 58١5 .*”ا0/ :ةملس وبأ دمحم مومو :نيزلا دمع

 10١٠5498 #2. .5ع5 :نايلس نب دمحع

 4١9 :هللا بسح ناهلس نب دمعإ] لامج دمح وبأ هللا دبع رظنا) :يملاسلا دمع

 (نيدلا

 (يواخسلا رظنا) :يواخسلا دمج

 وه :نابصلا رورس دمح

 10* :يربطلا تاداعسلا وبأ دم

 ١59 :ينادورلا ناهلس نب دمح

 **2١ 69161.20 :يبرغملا نايلس نبدمح

 ةىملأ 2؟ةؤك طالع

 115 ؛١244 :يكملا يعفاشلا لبنس دمج

 ء585 655١05110 :يكلاملا يسونس دمعأ] 85 :يوارضحلا دمح نب دمحأ نب ديعس دمع

 :ليصباب ديعس دمح
 23” 2” ا ا“ ءو لما داعم

 ء3 51

 هءم ء15ن "م. "الاب وك

 1١5 غ٠.“ 2م. :ةراشب ديعس دمحخ

 1.١8 :يكملا يعفاشلا ريشقاب ديعس نب دمش

 *١6 :يدنبشقنلا يناملسلا ناج ديعس دمح

 19 :يناملسلا رفس ديعس دمحخ

 :لبنس ديعس دمحخ

16 

 6١ :يشكارملا يموسلا ديعس دمج

 ١١ عم :يدوماعلا ديعس دم

 581251 2ك

 250401١81١ عم 0 :يسدق ديعس دم

 174 ع5

 :يكملا يعفاشلا لبنس دمحم نب ديعس دمح

 155 غ١

 ..نب هللا دبع نب فاقس دمع

 رخل : يكملا

 1898 ١2ا/١ :يديلولا ناطلس نب دمح

 ريرضلا مهاربا ةمالس نبدمخخ

 81٠0 :يردنكسالا

 يولعاب

 ع8 عك" ابو

 811 :دمحخ نب لهس نب دمحخ

 5:54 :يواجلا يلذاش

 610 :يماشلا يكملا خر هاش

 515 :يعفاشلا يدهملا ينيبرش

 م١0٠0” 2511 :افيرش

 410927 5.5 :نيدلا نيز اطش

 ١9 :يدنهلا عيفش

 : يكملا يعفاشلا يولعاب يشلا

 255 كد ملكأتك ل“ عكا

 دمخ

 دمخ

 دم

 دمخ

 دمخ

 دمخ

 م دمي

14 

 ء”06 3”م5 2و5 ك؟كذغ "وق ”.ك

 م

 دمخ

 دمخ

 دمخ

 مسد 25م١ :يفاونشلا

 ١81 :يريهشلا

 55 : ىيشلا

 ٠١ :هاشداب قداص دمع

 *15 :يراخبلا حلاص دمش

 ؟4١ :هاور حلاص نب دمحم

 : سيئر حلاص دم

 ظنا ضنا بشل لا اي للا

 ءدطاللك ال١١ عم'؟

 هم8



 00 :لبنس ديعس دمحم نب سابع دمح] مها8١ءما١١ ءعءالو ,عغ#1 ,عا/ سرب

 2594]145 25856١٠١6 :يواوز حلاص دم

 غ8 :رابلا دبع نبدمحع 1

 ١/0 :لدهألا يرابلا دبع نب دمع ١907 :ينيجس حلاص دمخ

 61١ :لبنس يقابلا دبع نب دمه 8 :باعشلا يقابلا دبع نب حلاص نبدمخ

 154 : ليقعلا قحلا دبع نب دمخ كدذلا يشي

 4١ : يكلاملا قحلادبع نبدمحمأ] ١و: :يداهلا باهولا دبع نب حلاص دمخ

 508 : يجنزربلا لوسرلا (بر) دبع نب دمع ؛5* :يرمعلا ينآلفلا حلاص دمج
 :باطحلا ينيعرلا نمحر لا دبع نبدمخ (لاك حلاص رظنا) :لاك حلاص دمع

 [5"1"]| 485 98١/549 :دادرم حلاص نبدمح

 ٠١١ :يرماعلا يزغلا نمحر لا دبع نب دمحم مملجب :نابصلا دمع

 : يكملا يىنوبلا دم نب نمحرلا دبع نب دمحم "014 . اال“ :ةقدص دمحخ

 قدا 7ن :يبرغملا ريغص دمحخ

 150 :سير دمه نب نمر لا دبع نيدمحهأإ م٠ :يعاقبلا رمع نبدمحأ نب حالص دم

 :لامج نمحر لا دبع نب محرلا دبع نبدمح 117 :ينميلا يناعنصلا دمحخ

 45٠١ ١" ؛9١24 :هللا بسح رهاط دمحع

 ءكلا : يمزمزلا زيزعلا دبع نب دمج 1094 :يسلبارطلا دمحخ

 150 2558 25مم 188.59٠ :يناروكلا رهاط دمع

 6/٠١ :يكلاملا سابع نب زيزعلا دبع نب دم 447 :يندملا رهاط وبأ دمع

 5١55١١ :يريرحتلا رداقلا دبع نب دمع معئو 25. :يفئاطلا دم

 ١" :يربطلا رداقلا دبع نبدمخأ عمب عمو ءيرغ ىي.و :يربطلا دمح
 :ريرضلا يوارحنلا رداقلادبع نبدمغم عال ند

58 
 ١" :يفنحلا يدنسلا دباع دمحخ

 46م8 ءعمال ءددك :هللا يلو

 111 : ىماجلا فيطللا دبع نب دم

 قل : ظعاولا دمحأ نب هللا دبع نب دمع

 ٠.57 :يكملا يعفاشلا زاب هللا دبع نب دمع

 1١0" :هيقف رفعج نب هللا دبع نبدمحع 63١ :يكملا يبرغملا روشاع دمج

 17 :يزنعلا ديمح نب هللا دبع نب دم 14١ :سابع دمح

 08م9



 1145 .9م864 .ا05| (يربطلا رظنا) :يربطلا هللا دبع نبدمح

 ١١١ :ىقيدصلا نالع نبدمحخ 7*6 :روكشلا دبع نب هللا دبع نب دمع

 ل56 :5556 26 : يولع نب دمح 45١

 عئؤ5 0445 49م موو ىمحك 59. 4١6 :يدسألا ىلع نبهللا دبع دم وبأ
 مالو 2889 :ىلع دمح 581 :موراب رمع نب هللا دبع نب دمع

 م١1 :اشاب ىلع دمع 9# :سوردبعلا هللا دبع نب دمع

 ١8 : يملا يراجنلا ىلع نب دمح 1705 :يفنحلا يثرقلا هللا دمع نب دمع

 80٠ : يتيبلا ىلع نب دمحع مدا/ :كجوك هللا دبع نب دمع

 6٠.١1 :يدابارتسالا مهاربا نب يلع نب دمح 58٠ :يبرغملا هللا دبع نب دمع

 65؟ :يدمحألا ىلع نبدمح 1 : ينانكملا هللا دبع نب دم

 1١6 :يفنحلا يسنوتلا يلع نب دمحخ 5410 :يروملا هللا دبع وبا دمحخ

 .”68 ١١١ :يربطلا لامجلا ىلع نبدمحأ]ل غم .ا7“ :يفئاطلا معنملا دبع نبدمح

 م م«. :يئاطلا معنملا دبع نبدمحع

 6”. 295 :ينيبهرلا يلع نب دمع مما/ :اطش ناثع نب دمع

 <64 :ةعرزلا يلع دمخل ١+ : ينغريم هللا دبع نب نامع دمع

 5*6 :يعفاشلا يمزمزلا يلع نب دمح 1:

 م04 :يماشلا يلع نبدمح ١860 :ينغريم ركب يبأدمح نب نامع دمع

 :قيدصلا رفعج نب سابع نب يلع دمخ مم :قارع دمحخ

 ليي 8١١ :يىبرعلا دمع

 م77 :روكشلا دبع نب ىلع نب دمح مم-د :ىقوسدلا ةفرع دمع

 عه :يربطلا رداقلا دبع نب ىلع نب دمج م78 :يطايمدلا بزعلا دمع
 م :روكشلا دبع هللا دبع نب ىلع دمح 7/8 :يماصعلا نيدلا ماصع نب دمع

 ميكأل عم م : يكملا يفدحلا ةليقع نب دم

 ضن اري داخل :نالع نب ىلع دمحا] ع4 55 ءو#”"5 "15 ال١ 11١١ عم

 م. م1515 2”"مص عك كمر

 689 :يولعلا ىلع نب دمح]|ءدو م :ىلبابلا نيدلا ءالع نب دمع

 "060 :يماشلا يعاقبلا رمع نب يلع دمحا| 5891 258. 25.0 051*050 6

 2٠.6 .#”5 :يقربطلا لضف نب ىلع نب دمحا,عالك ءمستو .#وو ء#يو1 .,*8غ9 .
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 1غ608 «(؛مال 231مل ء6٠

 ء١١5521١1.6١01  :ينانكلا ىلع نيبدمح

 1ع

 :يفنحلا يراجنلا يلو دم نب ىلع دمج

60 

 07١" :حادملا ىلع نبدمح

 ء_١4 :دادرم ىلع دمح

 ع6 :رابلا رمع نيدمح

 25886 .132# 1#“ :يشبحلا رمع نبدمح

1 

6٠.5 

 ا :ناخيش نب رمع نب دمع

 10١

 1١8 :يشبحلا يلازغلا دم نبرمع نب دمح

 7١ :يبرغملا يبانعلا دم

 ءلالش هلع مال :نوع نب دمع

 27501 2ؤذم ا ىلا 582. لما

 قال" 2155 2١52441١5 “عال 2اغ

46 

 ,”2ىف : ليقعلا ديع نب دمح

 (يسافلا رظنا) :يسافلا دمع

 نب دم ىناغفألا ينغلا دبع نب دم نب سودرف دمع

 ععالاع :يناملسلا

 ١16 :مساقلا نب دم

 458 :يكملا يلحلا مساقلا يبأ نب دمع

 سد : يكملا يضاق دمع

 الف 2غالال عود

 ١8 :ينالطسقلا بطقلا نبدمح

 16١ : يكاوكلا دم

 86١8 :عنام نب دمح

 48097 +487 :يقونملا دمحأ نيدمم نبدمحع

 59١ :يكلاملا ريمألا دمحم نب دمج

 4١5 :هللا داج دمحم نيبدمحع

 : يمشاهلا دهف نب هللا راج نب دمحم نب دمع

138 

 : يفنحلا يبتكلا نيسح نبيدمُم نيدمخغ

 ع0

 25٠٠١ 0١١" :يدلاخلا يناخلا دمحم نبدمح

 15؟* :باطحلا ىنيعرلا دمحم نب دمع

 215١« 690 :لينس ديعس دمحم نب دمخ

 قا

 :يبرغملا يفادورلا نايلس نب دمحم نبدمخ
 ع

 519 :يلالبنرتلا دمحم نبدمح

 م.م ء14الال :بابحلا حلاص دمخ نب دمحخ

 «١1الا/ :يفنحلا دادرم حالص دمحم نبدمح

 تن بضخ

 “5 :يكلاملا بيطلا دمحم نب دمج

 [؟5 :جوخ هللا اطع نب دمع

 ١7 : يسافلا دمه نب دمحخ

 66م :يراصنألا ىضاقلا دمحم نب دمع

 عع :ينانكلا دمحم نب دمح

 485 :يدروملا دمحم نيبدمح

 ١59 :يبرغملا طبارملا دمحا| ءىك١و ءدوع
 م9 :يباجنبلا دارم دمح

 2١١9 ولا١اء 18٠ :يلاقنبلا دارم دمع
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 697 :ينغريم هللا دبع نب نيساي دمخا 24.5 :55+ 2١١5 :يقوزرملا دج#ح

 440 فما

 68١ :يقربجلا لمزملا دم
 8٠١ :يديبزلا لدهألا يواسملا نب دمحخ

 65١ :يرصملا ريرضلا يحليصملا دمح

 مالا/ . !5١0 :رهطم دمخ

 *00 81١21ا :يفنحلا خورف يكم دمحخ

 61/7 :يبتك دم نبدمح نب يكم دمخ

 586 :نيدلا يلو نب يكم دمحم
 (ةيربطلا ةديس رظنا) :ةيكملا دمج مأ

 186 .م8و5 :يواشنملا دمع

 2١8١ ١806 :يرصملا يروصنملا دمع

 ميم .؟ا١0 :ينونملا دمع

 [457 21951١21١9 :ينغريم دمح

 ء١١لال :ينميلا ينيسحلا رصان نبدم

 1" "اا

 : يبلحلا ينولافكبلا يشجنلا دم

1 

 ١6١ :يمجنلا

 604 :يفنحلا يوارحنلا

 155 .١85,. .؟* :ىلخنلا

 ١7١ :يفنحلا ينيسحلا بيقنلا

 ١١١ :وباكنم ليعامسأ نيرون

 676 :يناطفلا يواجلا رون

 6١5 :يكملا يفنحلا يتربجلا رون

 ١١١ :يلدهملا يولع نب مشاه نب دم
 650 2158 2.986 :يبيدهلا دمع

 :61.515١ يكملا لبنس دمحم نب لاله دمح

 2 ؟ةا/

 ه5 555 ط5

 رظنا) :موصعم دم نب دمحأ نب ىيحي دمج

 (موصعم نبا

 40١ :باطحلا ىيحي نب دمه

 .53٠ 214716 :ةريهظ نب ىيحي نب دمحخ

 :ينيسحلا يربطلا مركم نب ىيحي نبدمح
1 

 يأ نبدمخم باطحلا مشاه نب ىيحي نب دمح

 601 :يربطلا نميلا

 2559 :يعفاشلا طايخ فسوي نبدمخت

565 2585 

 ممو :(ناطلسلا) دوي

 م :يرصملا مهاربا نب دوم

 : ةناخبنك يركش دوم نب يقح نب دومح
6 

 ه٠. :ناديمح نبدومحم

 650 :ةناخبتك يركش دوم

 :دادرم نمحر لا دبع نب هللا دبع نب دومح
 ١

 عال :اشاب ميدن دوم

 6١؟ :يربطلا نيدلا ىيحم

 ١58 :يبرع نب نيدلا يبي

 657 :هاش رضخ نبدمحم نبنيدلا يبحم

 ال : يغبادملا

١74 

 :ينوضوقلا نيدم *١95

 :ناخ دارم 21١١6 459 0٠١
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 006 :ملس ناطلسلا نيبدارم

 «١١:801١.ءمه#”#“”8 55  :يدارملا

 تل ل ل ل سلا كا ا ا

 ريخلا وبأ هللا دبع رظنا) -:دادرم خيشلا

 (دادرم

 1١14 :يطافكلا قوزرم

 0٠١ :195 :يعفاشلا هواجلا يقوزرم

 ١٠01 :يزاريشلا دشرم

 50٠ :يرمعلا دشرم

 ركب يبأ نبدمحأ رفعج يبأ تنب ميرم
 595 :ةيربطلا ةينيسحلا

 ةينيسحلا دمه نب هللا دبع دجما تنب ميرم

 غ90/ :ةيربطلا

 ١8 :يربطلا ركب يبأ نب يلع تنب ميرم

 قتال القمل المخ لالا كوت ملك

 ه١ عئؤال 24مل

 157251085145 714: يتمحرلا ىفطصم

 1948 :هللا ةمحر دمحم نب نيدلا نيز ىفطصم

 :قيدص نب رفعج نب سابع نب ىفطصم
 فحل

 189 :يرمعلا رداقلا دبع نب ىفطصم

 :دادرم نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىفطصم
 م

 :يفيفع ىفطصم 2١١6 ١٠١

 ه١ :تابتاكم هللا حتف نب ىفطصم

 ١٠.9 :هيقف ىفطصم

 ؟وا/ :يركبلا نيدلا لاك نب ىفطصم

 ؟00 : طلبملا ىفطصم

 ء”5051:.8١5.6“ :دادرم ىفطصم رظنا) :دمحأ نيدلا يبجحع يضاقلا تنب ميرم

 (ةيربطلا رفعج يبأ تنب ميرم
 :رورس نب هللا دبع لآ روصنم نبدعاسم

11 

 :(فيرشلا) دوعسم 107٠١. ١.0

 11 :ديعس نب دوعسم

 ١78 :يبرغملا دوعسم

 107107 :نيكسم الم

 نطل يل ا ا : ماسم

 658 :يركبلا ىفطصم

 1١5 :يقالوبلا ىفطصم

 5. : يهذلا ىفطصم

 ١44 :لامجلا ىفطصم

 ءالكث ءالظ ثتك ماك  :يومحلا ىفطصم

6606 

 195 :يفيفعلا نايلس نب دمح نب ىفطصم

 1896 :حتف دمح نب ىفطصم

 ةه.٠ :هداز ميق دمج نب ىفطصم

 :دادرم هللا دبع نب ىفطصم نب ىفطصم

6 

 18 :يحلاصلا يلاعملا وب

 رظنا) :يقابلا دبع نيدلا ءالع يلاعملا وبأ

 (يقابلا دبع نيدلا ءالع
 ١م :ةيواعم وبأ

 :يرعملا

 2 ”5454 24م١ ال. فخ مم :موصعم نبا

 أ

1١1 

  21.04؟١آم

 مو



 ه6١١ :ينابيشلا ةدئاز نب نيعم

 6٠ : يخلبلا نيدلا نيعم

 ١١1 :يتشجلا نيدلا نيعم

 +١١ :يرقملا

 م«غ80 :يرقم نبا

 ع٠ :يسافلا هللا دبع نب دمحأ مراكملا وبأ

 :يديلخلا دمحأ نبةكربلا مراكملا وبأ

 (ةراشب ديعس دمه رظنا)

 : يفنحلا خورف يكم
 ١٠1م

 (يرابيلملا نيدلا نيز رظنا) :يرابيلملا
 1 :يوانملا

 :روصنملا

 5958 :فيرشلا روصنم

 ١١ :يقيلاوجلا روصنم وبأ

 115256 21.21١١ :ىفوطلا روصنم

 5071 :يكلاملا ناسيكلا روصنم

 81 : يلع هللاب روصنم

 1754147560 :١91١ ىيحي فيرشلا نب روصنم

 ؛ :روظنم نبا

 ه8 ءممه .:؛9 :راتهملا

 مسسو ل1 :يدهملا

 ١076 :رظتنملا يدهملا

 571 :يسافلا ةدوس نب يدهم

 81١7 :هللا دبع يدهملا

 ؟.8 :سابع نب هللا دبع نب يدهم
 2١0١٠01١58 0 :يمرضحلا ضوع نب انهم

 08 ء 1

 ت0 ا إو

 اا

 0١٠١ :يمليدلا رايهم

 ١69 :يوانشلا دمحأ بهاوملا وبأ

 من :يركبلا بهاوملا وبأ

 وبأ رظنا) :ناخيش ماس نب بهاوملا وبأ

 (ناخيش ركب
 : يسدقلا يفايتفلا دمحم نب نيسح نب ىسوم

17 

 ؟ : يبنحل | قفوملا

 (مكحلا دمحأ رظنا) :مكحلا دمجحأ ايم

 (يريدبلا دمح دماح وبأ رظنا) :تيملا نبا

 ١١١ :يخلبلا دومح نب لالكر يم

 ٠8 :يلع ازريم

 "18 :مودخم ازريم
 ١١8 :يسنوتلا نوميم نبا

5 5 

 :ملأاس نب ركب يبأ نب دمحأ نب نيدلا رصان

186 

 1.١ :ينانكلا نيدلا رصان

 18 :ةبحاصلا رظان نبا

 ها/ :بلطملا دبع نب يمان

 ممد :قاجنلا

 :يزغلا مجنلا *٠١, ١١5

 ٠0 :يطيغلا مجنلا

 ءوة 2ك” 2182١9  :دهف نب نيدلا مجن

 [6ه9 كالء ملا اال

 م١ : مجم نبا

 ه1 :ساحنلا نبا

053: 



 "5 : يماحنلا نبا

 :ىلخنلا دمحأ

 "مك ع "الت 2 "موزل 2 ”"“م5 2 "“##8* 2 "ه6.

 20" 0ا6إا/ لوو مغ

 ا ل ل ا

 مم5 21١ 255١ :يئاسنلا

 ١١م :يواشنلا

 ١18 :يقشمدلا بيطخلا رصنلا وبأ

 ؟+/ :يوالبطلا رصنلا وبأ
 ؟48 :نيدلا رصن

 ١48 :الملا هللا رصن

 (موصعم نب دمحأ رظنا) :نيدلا ماظن
 "0م 258 211+ :يمن وبأ

 6.5” 2.558 :يفنحلا يلباكلا باون

 6.4 : ينتنملا يواجلا يواون

 0.6 :يدلاخلا ليعامسأ رون

 ه.* :يفنحلا يناغفألا رون
 51١ :يرواشبلا رون

 ١١١ :لامجلا نب ىلع رونلا

 < :يلابنربلا نيدلا رون

 405 : يسلبارطلا نيساي نب يلع نيدلا رون
 5٠١ :يربطلا دمحم نيدلا رون

 م. :يلاورهنلا

 سون لوس نلعو الا :يوونلا

 ه.# ءك51ل 2455 ع6

 مس ياا

 ١47 :ةيسدقلا رجاه

 60.” ؛ءا/م :ريشقاب يداها

 ممم : يكملا يرارزألا دمحأ نب ماه

0.5 

 ٠.07 .5.5 :يناتسغاد ناطلس نب مشاه

 *١1 :نارهملا تنب يناه ما

 ١6٠١ :هللا ةياده

 1 : ييدهلا

 مج 14١ :ماملا نبا

 -وا

 6/8 : يطساولا

 نمحرلا دبع رظنا) :هينتسج نيدلا هيجو
 (هينتسج

 01١١ .وال .:ؤا :يدرولا نبا

 ١و :ةيربطلا ءافولا وبأ

 نسح نب مهاربا رظنا) :تقولا وبأ

 (يناروكلا
 :ةيسلدنألا ةيومألا يفكتسملا تنب ةدالو

 فخ

 ١19 :يولهدلا هللا يلو

 1١* :قحلا دبع نب كلملا دبع نب ابيهو

 0.352 11١١ :!ينوي

 295. 2550 .25٠ :ينغريم نيساي

 1ة5 غ5 21115 الو ص” "ال

 9١م :توقاي نبا

 5.0 :يراهبلا ايركز نب دمحأ نب ىيحي
 ه.8 :يربطلا نيدلا نيز نب دحأ نب ىيحي

0536 



 ما :سبنس هواج بيطخلا دمحأ نب ىيحي

 01١7 :موصعم دمحأ ديسلا نب ىيحي

 <» :ينويسب يجح نب ركب يلأ نب ىيحي
 ه١ :ظعاولا رفعج نب ىيحي

 ١و5.5358 259 235١ :باطحلا ىيحي

 "077 :يعفاشلا يكملا سير ىيحي

 15. 25958 2597 :رورس نب ىيحي

 ه.9 :ةريهظ نب تاداعسلا يأ نب ىيحي

 85م8 591١1.1١ :يواشلا ىيحي

 9*5 2.١١8 :بابحلا حلاص نب ىيحي

 255٠.١ 2 5اال لق .مث 2,”"كو 2 ”"4ه 2 "هم

 م٠.ال ؛«١55

 :يفنحلا قيدص دمحم نب سابع نب ىيحي
 هز نول

 :قيدصلا ركب يأ نب رداقلا دبع نب ىيحي

 ملك تتم 2558 ءطلالذ

 0٠١ .*”0 :يماصعلا كلملا دبع نب ىيحي

 .1٠ :يراقنملا رمع نب ىيحي

 00307 : يشقاب ضوع نب دمحم نب ىيحي
 0١0 :يقفملا ىيحي

 6١7 :ينميلا يكسنملا يدهم نب ىيحي

 ءا١5١9352٠ 0514  :يكملا نذؤم ىيحي

 0٠١ 5 ؟

 485 :يوروملا دمحم نب رسيلا وبأ

 ١88 :يولهدلا بوقعي

 :يربطلا رداقلا دبع نب بوقعي
 ه١ :يولهدلا دمخ نب بوقعي

 ا

 ه١ :يلاقنبلا فسوي نب بوقعي

 مو١ :يربطلا نميلا وبأ
 مو١ :يربطلا نميلا وبأ
 يربطلا تاداعسلا يبأ دمح نب نميلا وبأ

 | .ا/8 :ىنيسحل 21١5 80.٠

 6١م5 0١*29 :فسوي وبا

 199 :يراصنالا فسوي

 5١1 5١5 :حاطب فسوي

 0١8 :05.؟ :ينيقلبلا فسوي

 ه9٠١ 251١ :يلاقنبلا

 001 : يفنحلا يقربجلا

 موو وال : ينيوالبنسلا

 ١38 :بيبطلا

 ,؟؛» :يراصنألا ميركلا دبع نب فسوي

02 

 اهسوي

 ف

 ٠١ :ىطفتلا يلع نب فسوي

 مع :يفدملا يزغلا فسوي

 :يديبزلا لدهألا حاطبلا دمع نبافسوي

 01م

 7:4 :يناجزملا فسوي

 ١0 :يدنحلا فسوي

 17٠ :يكملا لبنس فسوي

 ٠و :(خيشلا) سنوي

 7 :سنوي نبا

 ه١ :يديعصلا سنوي

 يمشاملا سنوي : 1١96.1١4 195352560١,

 48 :يحاولا سنوي



 عضاولاو ةنكمالا سنهف

 :4*١ :ريحا

 ممس نمل ءالو :دابآ دجحأ

 0 :ةخسخأ

 م+- :طوؤانرألا

 سلو سور ىسو مال :ةناتسألا

 [غ50 ء

 مالا 2١١١ عملو :ةيردنكسالا

 :ديضاعألا +١

 ١١ :ةيقرشلا ملقا

 ١١ :ةيبرغلا ملقا

 ١مم : دابا هلإ

 (ةكم رظنا) :ىرقلا مأ

 (ةواج رظنا) : ايسينودنأ

 دابا

 117 2107١ :يلاه مأ

 ٠*1 ال :ةبيردلا

 مه.١1 :ةليوز

 88م1 :ةرايزلا

 كني ب2 :مالسلا

 افصلا .60٠”. 151

 الالا/ :ةرمعلا

 0 ل ا :ةبعكلا باب
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 تالسلسملا يف ةيهلإلا تامحرلا لاصت

 ١7 :ةيوبنلا

 ينب ةالو خيراتب نمزلا ءالضف فاحت

 قم 0 ا ا 7 ا لا :نسحلا

 10007 :ةيفنحلا تاقبط يف ةينجلا رافألا

 *١؟ :نيرخأتملا ىوتفب نيلئاسلا ةباجإ

 5مل ؟١* .لاله ءال. ا :ةيمورجألا

 ءقلع هكغ1ز الر كو كحك 1

0 

 هريغو ةيواعم هنع لئس امل ةمهملا ةبوجألا
 ؟د+ :ةمألا ربح يلع هنع باجأو

 +١١ :مالسإلا عطاوق يف ماكحألا

 849 57 :نيدلا مولع ءايحإ

 خيراتو يهكافلا خيرات رظنا) :ةكم رابخأ
 (يقرزألا

 41 : جاهنملا راصتخا

 مو :تاريخلا لدا

 م؟ملو :ةيفقثلا نيعبرألا

 ة م :ةيوونلا نيعبرألا

 6065 2كضال" 245مل 2 تطأ الخ ا”ةو تطال ل1 ل اخ ل للا

 ء"9١0:1 :يكملا خيراتلاو يكسملا جرالا | ءقتال ءكورز ء*ل١1 ع1 ىمسال كوس

6-4 

 801 :ءالبنلا فاحتا

 :ىرقلا مأ رابخأب ىرولا فاحتا

 هم” ع2: 76 ا

 :ةدج ردنب هيزنتل ةدجنلا يوذ ةراثإ

١ 

20.6 

 "50 2_”"م" وحك شل ال

 "495 257م :ةيوون نيعبرألا ىلع داشرإلا

 مجاب : كلام لاسرإ 5 كلاسلا داشرإ «5ذه

 44 ,ا"لم6 2.14١ :ريدقلا داشرإ

 4 :رهاوجلا زنك ىلإ رهاملا داشرإ
 710 :يدتبملا ةيافك حرش يدتهملا داشرإ



 :ء1448 14١ .**ع  :وحنلا يف داشرإل

100 

 زجعلا دنع موصلا زاوج يف مهولا ةلازإ

 ١١ه :مدلا نع

 ؟١خ :راطعلا ةيشاحب ةيرهزأل

 اهئادأب رومأملا تاولصلا راكذأ عم ساسأل

 ع9؟ :تاولصلا دعب

 لئاضفو ةيمالسإلا رئاعشلا نيطاسأ
 ٠9 :ةيمرحلا رعاشملاو نيطالسلا

 *1. :تويبلا حالصإ بابسأ

 دبعلا ةججرت ىلع ليمجلا رتسلا لابسإ
 ١7١ :ليلذلا

 :للعلاو ضارمألا يناشو للعلا ءاصقتس

 ١

 :فاشكلاو يضاقلا تايبأ حرشب فاعسرل

 لي

 مرم6 :ةفينح يبأ مامإلا ةاور ءامسأ

 ماقملا ةراعب حوتفلاو بهاوملا ىمسأ
 ع1 :يميهاربإلا

 نب دمحأ فيرشلا باوجل بلاطملا ىنسأ

 معمع :بلاغ
 ع

 ١و8 :براقألا ةلص يف بلاطملا ىنس

 ع١ :قافولا عيب ماكحأ يف قافرلا ةراشإ
 185 ءكالم ءىا١ :رئاظنلاو هابشال

 :يومحلا ديسلا يشاوحب رئاظنلاو هابشألا

 فرط

 ءو< ,*وم :ةيفلألا ىلع ىقومشألا

 م.م ,1؟5 :ةباجإلا تالحم يف ةباصإلا

 :ةينسحلا فاصوألا يف ةينسلا فادصألا
8 
 ٠١ مدا :عابطضالا ةلأسم يف عانطصالا

 حتف ظافلأ لح ىلع نيبلاطلا ةناعإ
 ١414 :نيعملا

 بو نو# نك :مالعألا
 مون :مارحلا هللا تيب رابخأ يف مالعإلا
 .غ١5 :ماكحلا لئاسم تاه مالعألا مالعإ

 ١

 م١ :مالعألا ءالعلا مالعإ
 ليبقت ةيعورشمب ينادلاو يصاقلا مالعإ

 سم 188 :يفاهلا نكرلا

 م : مانألا ةدافإ

 9+5 :يراخبلا ماهفا يف يراجلا ماحفإ

 ١7 :ةرتعلا ثيدح نايب يف ةرثعلا ةلاقإ
 مدا :كلاسملا برقأ
 ع9 :ةفرع لاعأ لئاضفب ةفرعملا لاوقألا
 ١٠8 :سيئرلا نيع ءالجل سيفنلا لمكأ
 م6 :ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفلأ
 مرو ع5 ل : يقارعلا ظف احلا ةيفلأ

 :كلام نبا ةيفلا

 0و 15 205ه 20 اال عا

 قأ لم ءالو كأ

 قمع ؛كسال#" 21.5 2455 2584ه 2( "ال8

 م.

 ١+ :ضئارفلا يف مئاملا نبا ةيفلأ

 +١٠١ :دادمإللا

 ؟.٠؟ :دانسإلا ولع ةفرعمب دادمإلا
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 .؟5ا/ “0١9 :ةيربطلا ءانبأب ةيربلا ءابنإ

5 

 ءعال »م :ةيربطلا مجارتب ةيربلا ءابنإ

 كلك ءهككو 21١88 فم فال كفك

 هي ا يللا ل ا يلا ا ا

 وال / 40و /.عو5 لوك »هع لل

 تيب ءانبب دارم ليلجلا ديؤملا ءابن
 619 :داوجلا باهول
 :هللا الإ هلإ ال ماكحأ يف هابنألا هابن

1 
 ؟؟ .ا/ 5 :ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ
 ع0 :راتخلا يلا حدم يف رابعأ

 ع

 ع

 :ةيهبلا رردلا نتم حرش ةينسلا راونال

 سإ

 ع5 :ةمكارتمل راونأل

 مجاب :ءادتقالا 4 ءادتهإال

 +١7 :فئاطلا رابخأب فئاطللا ءاده

 عماب :دئاوعلاو دباوأل

 ١78 :لبنس لئاوأ

 ١7١ :سوعنلا فرطلا ظاقيإ

 مس عن

 ه.5؟ .؛1460 :ةيادهملا ةيادب

 و07 :علاطلا ردبلا

 م*ا١م :رينملا ردبلا

 65ه :لامجلا رودب
 ةبراغملا انتاداس تابثإ يف ةقراشلا رودبلا

 215* : ةقراشملاو

 636٠ :ةريهظ ينب ركذ يف ةرينملا رودبلا

1548 

 رهشلاب قلعتي اهف لالهتسالا ةعارب
 :لالطلاو

 حدرب :يناثعلا حتفلا يف يفاولا قربلا
 9 :يناملا قربلا

 م6 :نيدلا رومأ يف نيدحول

50١ 

 ىرسب
 :ضرافلا نبا تيب حرش يف ضئارلا ةيغب

 * ١7

 بادآب قلعتي اهف كسانلا كلاسلا ةيغب
 ١86 :كسانملا ةيعدأو رفسلا

 139 :افدرلا ةفرعم يف افرظلا ةيغب

 ١648 :نيدلا مولع يف نيئدتبملا ةيغب

 ١ : جاتحل ةيغب

 عدلا :كسانلا ةيغب

 ٠١م6 :تاينادلبلا

 ممم :برعلا مالك ف برال عولب

 :برعلا نم ءايبنألا ةفرعمب برال

 قيرطو فلكملا ةفرعم يف لومأملا 3

 م10 :تامانملا ريبعت يف تامارم

 [7 :يواحلا ةجبب

 ميدو .”م# 2م. :لفاحلا ةحب

 .6٠ : فراعمل ةحبب



 6١م8 :ةكم لئاوع خيرات 101 2١95 .وا/ :يدرولا نبا ةحبب

 م8١0 :يهكافلا خيرات ١١4 :لضفاب ةظفل يف لصألا نايب

 *و0 :دهف نبأ خيراتأة راع ةضيرف هيجوت يف مالعإالاو نايبلا
 :ىفطصملا ريسو ءايبنألاو نورقلا خيرات 57١ :مالسإلا ناطلسل تيبلا نم طقاسلا

8*1 . 

 151 25059 25140 :يبطقل خيرات 00

 7“ :رصم خيرات ١17 .*م : عماجما جات

 لاح نع رابخألا يف دوجولا ةخسن خيرات 6١6 :عيماجملا جات
 مم :دوجوملا +1١* :يقرزالا خيرات

 6.4 :تاحفنلا خيرات 10 : نايعألا خيرات

 سا١ :راتخلا لوقلا دييأت “٠ :دادغب خيرات

 موج :ليهستلا دئاوف نأشل ليجبتلا] ٠48. 50٠١6١05٠61 :يقربجلا خيرات

 فرش ىلع ةلادلا صوصنلاب مكحلا نايبت :ة؟

 ؟5 :ممالا نم 599 :هينتسج خيرات

 ءوه.9١  :نييربطلا مجارت يف نييبتلا ؟.* :يومحلا خيرات
 33 م50 :ةكم ثداوح خيرات

 ١.5 :مراحملا نييبت ا 117 :بطخلا خيرات

 4١ه :يذمرتلا عماج ديرجتإ] :سيفن سفنا لاوحا يف سيمخلا خيرات

 :ريبدتلاو قتعلا ماكحأ يف ريرحتلا ريبحت 1
 55 7“ 2.5 :قشمد خيرات

 فقولاب قلعتم لاؤؤس نع باوج ريرحت ١1١ :رديح نيدلا يضر خيرات
 ؟+< :هيف فرصتلاو “ :نيتضورلا خيرات
 ؟ا_ب :فئاطلا خيرات

 ه5 .؟0 :ماقلا ريرحن |
 ١ :روكشلا دبع هللا دبع خيشلا خيرات

 مالكلا قيقحتو يبفنلا مالكلا ريرحن
 ءكمو 2.١ )»ع : ىيماصعلا خيرات
 ؟<9 :ىسدقلا يي 3

 1 3 ١
 ثيداح ف دارماو دصقل ليصحت : يفنحلا يكملا نيدلا بطق ةمالعلا خيرات 9 ١ ىف دا ىلا لأ 24
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 :مارحلا تيبلا رابخأ يف مارملا ليصحت

 عه

 م« غ0 : ءايلوألا حالسو ءايفصألا ةفحت

 10“* 2" :رجح نبا ةفحت

 *554 :ضئارفلاو باسحلا يف ةفحتلا

 م؟؟ه :ةيبرعلا ملع نم ةينسلا ةفحتلا

 ةفينح يىلأ بهذم ىلع نايبصلا ةفحت

 75175 ء#”92 ع*.م :ناعنلا

 ممم :ةعانقلاو دهزلا يف ةعاطلا ةفحت

 8١ :مارحلا دلبلا لئاضف يف ماركلا ةفحت

 ١6١ :ةفيطللا ةفحتلا

 ميظعلا نآرقلا ريسفت يف ةيضرملا ةفحتلا

 517 :ةيمحعلاب

 18“ :ةيكسملا ةمغنلاو ةيكملا ةفحتلا

 55 :ناضمر قدص مح يف نايبلا قيقحت

 ١5 :افو نبا مجارتل افصلا قيقحت

 :ةرتفلا لهأ ناهإب لوقلل ةرصنلا قيقحت
 ١و

 م6 :ةمغلا فشك ثيداحأ ةاور جيرخت

 نم درو لاوس تاباوجب توقلا كرادت

 ١و :تومرضح

 1560 :ةيرمدتلا

 لسا : نييزتلل نيهدتلا

 9١؟ :نادبألا بط يف ناوخألا ةركذت

 ضاسإ :ةيبدألا ةركذتلا

 ء"ه :يربطلا نيدباعلا نيز مامإلا ةركذت

١٠١ 

 هيلإ جاتحي ايف بيبللا قذاحلا ةركذت

 "407 :بيبطلاو يقارلا

 ١595 :ىرغصلا ةركذتلا

 ١١" :ةيفنحلا هقف يف ةفيفعلا ةركذتلا

 ٠7 :ةيهقفلا ةركذتلا

 5*١ :ةروشنملا ةركذتلا

 :رشع ثلاثلاو يناثلا نرقلا لضافأ مجارت
 م

 6١ :ردبلا مجارت

 8١١ :ةيتوناحلا ىواتفلا بيترت

 :قاشعلا قاوشأ ليصفتب قاوسألا نييزت

 ا١وع لوا

 ؟5037 :ةراشإلا نيسحتل ةرابعلا نييزت

 68١ :ناهذألا ليهست

 :ناسللا ميوقت نتم ىلع ناهذألا ليهست

 ٠ |١١41

 "86 :صيخلتلاو ليهستلا

 ؟””0 :ضورعلا يف ليهستلا

 :ةيربلا ريخ ىلع ةالصلا يف ةيرضملا ريطشت
 فض

 ١65 :قيتعلا هللا تيب ىلإ قيوشتلا

 "38 :حيرستلا مح يف حيرصتلا

 :رهاوجلا ةعبرألا ركذب رطاوخلا ةيفصت
5 

 58١ :يراخبلا ىلع يراجلا ريبعتلا

 كسنملا حرش نم عضاوم ىلع رينملا ريبعتلا
 1١ :ريغصلا

 51٠ :ديحوتلا فيرعت
 ع : ماسملا فيرعت
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 ؟م١ :نيلالجلا ريسفت

 :بسنلا فرش ىلع معلا فرش ليضفت
 ضب

 مد :فيرشلا ريسفتلا

 ةوبنلا نيب ليصفتلا يف ةلاقملا ليصفت

 ؟9و :ةلاسرلاو

 10١ .ء1*1 :حاتفملا صيخلت

 438 :فرعتلا ىلإ لوصألا يف فطلتلا

 ١7١ :فصلا يف لخدي نمل فطعلا نييلت

 ليكوت ةحص ىلع افصلا ناوخا هيبنت
 :افولا عيب نويدملا عم دقعي نأب ليفكلا

5511 

 مم. :ناسنإللا هيبنت

 لوانت ةمرحب كاردإللا يوذ هيبنت

 38 :كابنتلا

 :نيبغارلاو ريخلا يديرمل نيبلاطلا هيبنت
56 

 رمألاو توملا ركذ نع لفاغلا هيبنت
 م: . :لئاهلا

 عم :تام نم ركذ يف تامرلا ليزنت

 2قكءتك ١ اغا #0 ا

 سا 2 م ا ل ا ا ل

 2232م5" 20115 28

 تتوال 7598 25." 52 لت اخ

 2”الآو 0 ”25 كمر ا ؟ىم# 25الى 2كم

 ظنا ض2 تسلم بالا ير 7

 255 ل١5 قال الغ. 2” "خلك م

 قتل( 13515 24555” 25:8 256٠٠ ؛.55 15

 ءماالءم5١ 26 .ال ءم عغت عالا١

06 

 رحس لالح اهناولو قيقحتو لبالبلا جييهمت
 ؟ا٠07. :لباي

 م-ت؟ :نايبلا حيضوت

 ١86١ :كلام بهذم يف كسانملا حيضوت

 5 نت

 ؟غ#“ :رمثلا فطق تسث

 ؟وو :يراخبلا تايئالث

 - جا

 1 :لوصالا عماج

 ١٠١8:1١١١ :ريسافتلا عماج

 ١٠١١ .#37" ,.؛60 :ريغصلا عماجلا

 ١١١ :ريبكلا عماجلا

 6٠١؟ :فيطللا عماجلا

 1:58 ءالم كا ؛ء٠6 :ةيرزجلا

 مدح :نيلاجلا

 375 :عماوجلا عمج

 عمم ,6م» :دئاوفلا عمجأل رع.

 هللا تيب ءانبب ماتلا هللا حتف ليمجأ وم. ءوابع ءىلد؟
 مم :مارحلا

 :دمحخ يل اجلا ةلئسا ىلع ددسملا باوجلا

5511 

 77 :ةيثوغلا رهاوجلا
 ه١١ :كسانملا بابل رهاوج
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 1” :حيضوتلا ىلع ةيشاحا] 6٠9" :ةعمجلا لئاضف يف ةيعمللا رهاوجل

 1١ :عماوجلا عمج ىلع ةيشاح م6 :ةدج خيرات يف ةدعملا رهاوجل

 ١8١ :باطحلا ىلع ةيشاحأ يبأ مامإلا ةاور ثيدح يف ةفينملا رهاوجل

 ء؛.١60.1"م  :راتخلا ردلا ىلع ةيشاح 8/80 :ةفينح

 [59 ء/ك 15“ :موظنملا رهوجل

 ١8١ :ريدردلا ةمالعلا ىلع ةيشاح 0.35 ١21ا/9 :ةرهوجل

 م05 .1ا*؟ :رردلا ىلع ةيشاح 18٠١٠ :2؟م96 :ديحوتلا ةرهوج

 ىلع نيعلا ىلع جاهولا جارسلا ىلع ةيشاح 0013
 مك :زئكلا ّح

 "غ9 .5٠. :تاراعتسالا حرش ىلع ةيشاح 1319 :ةوبنلا متاخ يف ةوتفلا متاح

 83+ :يجوغاسيإ حرش ىلع ةيشاح ١08 :يروجابلا مهاربإ ةيشاح

 43١ :نيهاربلا مأ حرش ىلع ةيشاحأ| ١4١ "0 :رئاظنلاو هابشألا ىلع ةيشاح

 ةديصقلل يربعجلا حرش ىلع ةيشاح ملك كالو ءكالك الا

 مج :ةيبطاشلا ١١ :حاضيرالا ىلع ةيشاح

 نسحلا يبأ خيشلا حرش ىلع ةيشاحأ :ديحوتلا ةرهوج ىلع يروجابلا ةيشاح
 ١07 :يركبلا ماع

 ىلع دلاخ خيشلا حرش ىلع ةيشاحإإ *٠' :ةيدنق رمسلا ىلع يروجابلا ةيشاح

 6710 :ةيمورجألا م١ :ةيسونسلا ىلع يروجابلا ةيشاح
 :فرصلا يف يناجنزلا حرش ىلع ةيشاحإء500 « 7 :يواضيبلا ىلع ةيشاح

 نونو ١5٠

 امم :زنكلا ىلع يعليزلا حرش ىلع ةيشاح ٠.5 :دئاقعلا ديرجت ىلع ةيشاح

 غال :ةنحشلا نبا حرش ىلع ةيشاح 54 : ةفحتلا ىلع ةيشاح

 ؟”؟5 :يروشنشلا حرش ىلع ةيشاح :جاهنملا حرشب جاتحا ةفحت ىلع 0

 ءدب ىلع يلاعملا ءوض حرش ىلع ةيشاح ١0 :ةيدرولا ةفحتلا ىلع ةيشاح

 530 :يلامالا ع*6 ,؛** :ليهستلا ىلع ةيشاح
 ىلع يوامشعلا حرش ىلع ةيشاحإ] عار ,؟ووع :يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح

 ٠١+ :ةيمورجألا مد :نيلالجلا ريسفت ىلع ةيشاح
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: 

 ,”ا :زنكلا ىلع ينيعلا حرش ىلع 1 ع

 ك0

 066. : ماوعلا ةديقع حرش ىلع ةيشاح

 ؟07 :يزغلا مساق نبا حرش ىلع ةيشاح

 "50 :رطقلا حرش ىلع ةيشاح
 م00 :دعاوقلا حرش ىلع ةيشاح

 500 :بابللا حرش ىلع ةيشاح
 8 :عمجملا حرش ىلع ةيشاح

 م :دصاقملا حرش ىلع ةيشاح

 1150 :ىهتنملا حرش ىلع ةيشاح
 0١١ :ريغصلا كسنملا حرش ىلع ةيشاح

 #١١ *5١,  :حجهنملا حرش ىلع ةيشاح

60 

 ٠.07 :نابصلا ةيشاح

 ١58 :زنكلا نتم ىلع يئاطلا ةيشاح

 ٠١؟* :بابعلا ىلع ةيشاح

 5١5 :جهنملا ىلع ةيشاح

 جحلا ماكحأ يف راربألا ةدمع ىلع ةيشاح

 6١ه :راتعالاو

 حرش نيبملا حتفلا باتك ىلع ةيش 9
 ١١6 :نيدلا ضقئارف

 8114 :نيعملا حتف ىلع ةيشاح

 6١ :دعسلا رصتخم ىلع

 : يكملا بابحلا حلاص دمع خيشلا

 ةيشاح
 ةيشاح

 2,5١8 :زنكلا ىلع نيكسم الم ىلع ةيشاح

 تفي

 غ5 :حنملا ىلع ةيشاح

 :ينيبرشلا بيطخلا كسنم ىلع ةيشاح

16 

 «<؟ :يبافلا كسنم ىلع ةيشاح

 م55 :ةيادهلا ةيشاح

 175 :رحبلا نم فقولا باتك ىلع

 لاطبا يف ةضهانلا ةجهانلا ةجحلا

 108 :ةضفارلا

 غ0 :وحنلا دودح

 :نوديز نبا ةلاسر حرش نوجش ثيدحلا

 ةيشاح

١04 

 مك. :ةقيدحلا

 عدم :مظعألا بزحلا

 ع0 :مخفألا درولاو مظعألا بزحلا
 .١4 ,؟# :زغللا تايبا ىلع زمرلا نسح

 ؟9 :ةريسلا نسح يف ةريرسلا نسح

 مو :جحلا ةرامإ ىلوت نميف افصلا نسح

 ا :لالا بقانم ىف لاملا نسح

 679 :ابق لضف يف أبنلا نسح
 مدا :ربكألا جحلا يف رفوألا ظحلا
 579 :مرحلا لهأ تاقوأ يف مرحلا ظفح
 م :مكحل

 ناطلسلا يوالخ حطس نم ءادتقالا ّح

 684 :يابتياق

 ءانثأ يف تبث اذإ موي لوأ ءاضق مكح
 58 :موصلا رهش

 مو :زمرلا لح

 6؟0 :ةيومحلا
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 6*١ :يلحلا لالجلا ىلع يشاوح

 ٠7 :ةفحتلا ىلع مساق نبا ةمالعلا يئاوح

 “٠ :ناويحلا ةايح

 ها :ناسنرالا عفانم يف ناويحلا ةايح

 - َخ -

 تاماركلا لهأ مجارت يف اياوزلا ايابخ
 5١5 ١1ةؤةؤ.1ال؟ تكتمل “م :ايازملاو

 ضن كا يلا ا للا ل

 خم 41٠٠١ "2486445454 6005

 "44 :باتكلا لهأ نم باترملا ةمدخ

 غارفلا ساق نم ىلع فقسلا رورخ

 ١617 :فقولاب

 0١ :رصقلا ةديرخ

 غ7 :دارم ناطلسلا ةنازخ

 “86 .؟١0 :ةيجرزخلا

 يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ
 1١6156 "ال ء"“و ا 59 25.60 :رشع

 الك عال" ءالم تل الضر كح لعا#

 ١١6 ءكءثت ءاكءو ءكك ءال ءالال

 امهءاوزؤ م68١1 ل م# ناعو مل

 لميا كل ديب بالا لا

 ايي نت شل نجلا ا يي 2

 0 ل ا يا

 15 5 ل لا م ع

 كيلا قيل ف تمل رب ا

 هام :ءماأ5ك ءما'7؟5 26٠

 ١١ :ضّرع ضرغل ةصالخلا

4 

34 

4 

3 

34 

3 

34 

3 

34 

3 

 2ء155ءمال ء؛4.0:.5  :مالكلا ةصالخ

 ملك جل

 ممم :كسانلا ةصالخ

 ه5 :ىرقلا مأ ةرايز يف ىرقلا ريخ
 - نارا

 6737 :حارتقالا حرش حالفلا يعاد

 لضافأ مجارت يف نونكملا رخافلا ردلا

 8 :نورقلا سمخلا

 ١١07 :نيمكلا ردلا

 ا يا ا :راتخلا ردلا

 علك مى لمع سسك

 4146 :روثملا ردلا

 ةياقسو مزمزب قلعتي ايف دئالقلا ررد
 639 :دئاوفلا نم سابعلا

 "48م :ةيهبلا ةردلا

 اهيف نست يتلا عضاوملا يف ةنيمثلا ةردلا

 ٠0 :ةنيكسلا ببحاص ىلع ةالصلا

 راقعلا ةمسق يف ريباحتلا ةفدص ةرد
 0١١ :ريناندلاو مهاردلاو

 ةديسلا لئاضف ضعب يف ةميتيلا ةردلا

 8١8 :ةميظعلا

 ىلع ةروصقملا تايآلاب ةاّمسملا ةيديردلا
 م9 :ةروصقملا تايبألا

 50 :ةدشلا عفد

 :ضرغل لمتحلا دييقت مح يف ضرعلا عفد
1: 

 ١0 :ةيربنملا بطخلا يف ناويد
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 هه :لئاوألاو رخاوألا

 نمحرلا دبع ديسلا بطقلا ناويد

 *0 :سورديعلا

 35 ح

 :ىبرقلا يوذ بقانم يف ىبقعلا رئاخذ

9 

 :ةيربلا ريخ ةرايز يف ةيسدقلا رئاخذلا
 فض

 *م6 :ةرهاطلا ةيرذلا

 ةرايز بادآ يف افصلا ةضور ليذ
 88م5 :ىفطصملا

 (ةناحيرلا ةحفن رظنا) :ةناحيرلا ليذ

 :رشاعلا نرقلا رابخأب رفاسلا رونلا ليذ
 ا فل

 درا

 غ6. .؟هم :بيجلا عيبرلا

 ءكوو ,؟#ال نك“ كالو :ةيبحرلا

 6.16 248٠١ غ554غ

 .١٠ ,؟ :ةلحرلا

 يف ةدراولا ثيداحألاب فاحتالا يف ةلاسر
 6؟ :فاوطلا

 :فاقوألا لئاسم تاههب فاحتالا يف ةلاسر
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 46٠ :اهفالتخاو علاطملا قافتا يي ةلاسر

 ةلئسألا ىلع ةيضرملا ةبوجألا ةلاسر

 ١؟؟ :ةينميلا

 نايب يف بهذملا زارطلا راصتخا يف ةلاسر
 ؛" :بهذملا نم حيحصلا

 858 :بجر يف ةرمعلا ءادأ يف ةلاسر

 :نآرقلا لئاضف يف ًاثيدح نيعبرأ يف ةلاسر

0 

 م10 :ةيسدق ًاثيدح نيعبرأ يف ةلاسر

 مجاب :حاكنلا يف ًاثيدح نيعبرأ يف ةلاسر

 قلعملا قالطلا مح يف ةءارالا يف ةلاسر
 6٠١ :ةءاربلا ةحصب

 موي نم دارملا يف كنضلا ةلازإ يف ةلاسر
 ؛؟ :كشلا

 :ةيذاكلا نيميلا يف ءانثتسالا يف ةلاسر
.1 

 ١4107 :ةراختسالا يف ةلاسر

 معو :تاراعتسالا ةلاسر

 ممم :ةراعتسالا ةلاسر

 ةزواجم دصق نمل ةليحلا لاعتسا يف ةلاسر
 ع٠؟ :تاقسيملا

 :ناروذاشلا ةلأسم قايبلا ءاضقتسا ةلاسر
94 

 46.6 غ5" :بالرطسالا ةلاسر

 4٠ : دهشتلا قف ةراشإلا 5 ةلاسر

 :بارعإلا لماوع نع بارعإلا يف ةلاسر

 ضي

 660. :لظلا مادقا يف ةلاسر

 مب :ةمامإلا ىف ةلاسر

 (6؟ :ةنامألا ةلاسر

 114م



 :ةين الب ءوضولا ةحص يف ةينمألا يف ةلاسر

 نينمؤملا مأ حدم يف ةينمألا يف ةلاسر

 510 :ةقيدصلا ةأربمل

 1١ :رهجلا لل :لئاوألا ةلاسر

 675 :ءانثتسالا بجاو فيرعت يف ةلاسرأ] 1 :تاومألل باوثلا لاصيإ يف ةلاسر

 :رئابكلاو تاعبتلل جحلا ريفكت يف ةلاسرأ] #5 :ةبيرغلا ظافلألا حاضيإ يف ةلاسر

 1؟[ 5١١55 :فاقوالا ةصيوع ىلع فاقيإلا ةلاسر

 5707 :ةلمسبلا ىلع مكتلا يف ةلاسر 858 :نيمرحلا عدب يف ةلاسر

 لاكشإالا ىلع حضافلا هيبنتلا ةلاسرأ] هلعف عوسيو بجي امف ةجهملا لذب يف ةلاسر

 555 :حدافلا 1١ :ةجوزلل

 ٠7 :اهب قلعتي امو ةبوتلا يف ةلاسر[لاق يذلا راذعألا نالطب يف ةلاسر

 "ع :ثلثلا يف ةلاسر 6 :راصعأ ذنم نم قلخ هتحصب

 "ه4 :ةلباقملاو ربجلا يف ةلاسر نايإ ةحصب لوقلا يف دفرتسملا ةيغب ةلاسر

 6. :ةبقعلا ةرمج يف .ةل ١ا/” :دلقملا

 زاجحلا ضرا يف برالا عولب يف ةلاسر

 1 :برعلا ةريزجو

 عغو6 :طورشب ١ ا :دعسلا عولب يف ةلاسر

 فاحللا ىلع دسوتلا زاوج يف ةلاسر ىلع حصانلا ربص يف برأملا غولب ةلاسر

 5٠89 :ريرحلا *١7 :بعاتملا

 #6 :ةقدنبلاب ديصلا زاوج ىف ةلاسر 6١ :ىنم ماكحأ يف ىنملا غولب يف ةلاسر

 ٠٠ :جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج يف ةلاسر ؛* :ةوشرلا ماسقأ نايب يف ةلاسر

 ةراختسالا ناسنإلا لعف زاوج يف ةلاسر:مهاربإ ةلم عبتمل ملعتلاو نايبلا يف ةلاسر

 5 :هريغل 1.6

 5١١ :فقولا يف تعقو ةثداح يف ةلاسر 6* :ككسلا نايب يف ةلاسر

 م70 :ناهإلا نم ةرلا بح يف ةلاسر|:مرحلا لخد اذإ ديصلا ضيب يف ةلاسر
 م ٠09"« :ريغلا نع جحلا يف ةلاسر 60

 67+ :ةلاقالاو ةنامألاو ةدعلا عيب ةلاسر
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 ماعنلا لكأل ضرعتلا ةمرح يف ةل



 6“ :مرحلا يف لخادلا

 م :مرحلا ٍق

 ع؟ :ةناضحلا ىف

 ا ع حا 6٠ :ءاربتسالا مح يف

 ع” :بهذلاو

 6١ :ةالصلا طاقسا مح يف ةلاسر

 6١ :دهشتلا يف ةراشإلا مح يف ةلاسر

 عوكر يف نيبعكلا قاصلإ مح يف ةلاسر
 696 :ةالصل

 6١ :فلاختلاب ءادتقالا مح يف ةلاسر

 6 :برقلاب راثيإلا مح ةلامر
 1١ :ىنمي ءانبلا مح يف ةلاسر

 لخد اذإ لحلا ديص ضيب مح يف ةلامر
 ١1؟ :مرحلا يف

 ؛* :كابنتلا يطاعت كح يف ةلاسر

 1 :ديلقتلا مح يف

 6؟ :ةرضاحلا مسملا ةزانجل ةبجاولا

 6" :ديلا ىوعد مكح يف ةلاسر

 هلاسر

 مدا/ :ةباحصلا

 6١ :ةفيرشلا دلو فرش مكح يف ةلاسر

 اعنلا ضيبل ضرعتلا ةمرح يف ةلاسر

 ةضفلا يناوأ لاعتسا كح يف ةلاسر

 6* :لاملا ذخأب ريزعتلا مح يف

 :ةجوزلا ديب قالطلا لعج مح يف ة

 6١ :ةريقملا ىلإ ةزانجلا لمح مح يف ةلاسر

 تامههملاو ةزانجلا لح مح يف ةلاسر

 نم اهريغو نيخيشلا بابس مح يف ة

 :ةدح

 ؛* : يضاقلل ناطلسلا لزع مح يف

 حو ف

1:١ 

 ال :ةبعكلا ناكرا نم نكر ةهج ىلإ

 ليبس ةلاضي يلصي نم مكح يف ةلاسر
 6١ :دارم ناطلسلا

 6؟ :حيرصلا قالطلاب عقاولا كح يف ةلاسر
 :بزعأ ناك نم ىلع فقولا مح يف ةلاسر

7" 

 يف لخادلا ماعنلا ضيب لكأ لح يف ةلاسر

 1* :مرحلا

 1١ :ةقدنبلاب ديصلا لكأ لح يف ةلاسر

 ريخاتب صخرتلا يف ررضلا عفد يف ةلاسر
 6١ :رفسلا يف ةالصلا

 دمحأ خيشلا نع نعاطملا عفد ِق ةلاسر

 م 8

 ثحبلا بادآ يف يدتهملا ليلد ةلاسر
 5٠١ :يدتبملل

 مدم :ةفينح يبأ مامرالا نع بذ ةلاسر

 حدم يف لوبقلاو داعسالا ليل ءاجر ةلاسر

 مما :لوتبلا ءارهزلا انتديس

 زاوج يف دينعلا لوقلا در يف ةلاسر
 6١ :ديعلا يف فلاخلاب ءادتقالا
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 قيقحت يف دينعلا لهاجلا لاقم در ةلاسر
 ؛.0 :ديدسلا رظنلاب لاديتسالا ةلأس

 ةالصلا ةحص نايب يف ماهبالا عفر يف ةلاسر
 1١ :مالعالا عم

 تعقو ةرابع نع هابتشالا عفر يف ةلاسر
 ١07١ :هابشالا يف

 [؟ :ضبقلا كح يف ضبقلا عفر يف ة
 ١7١ :ةجريازلا يف ة

 مل : يَ يبلا ةرايز يف ة

 ليملاو غيزلا لهأ عدرو عامسلا يف ة
 5١8 :عادتبالاو تامرحلا

 م١0 :برشلا

 6 :حاضيرالا حرش

 ةرمعلا ةيعورشم ةلاسر حرش
 1: : جحلا رهشأ يف

 6“ :ةرياسملا حرش

 17 :يواهشلا كسنم حرش ف

 8١١ :عماستلاب ةداهشلا

 184 :حيباستلا ةالص

 851 :دجسملا يف ةزانجلا ةالص

 690 :ةيدنبشقنلا ةقيرطلا

 ال : يميجعلا

 ةقرافملا نم جوزلا ثرإ مدع يف

 15 :ةنعلاو بجلاب ىضرملاب

 :لمعلا دعب ديلقتلا زاوج مدع يف ةلاسر

 ١:1

 ٠:1٠ 1١ :قيفلتلا زاوج مدع يف ةلاسر

 فلخ لاجرلا ةالص زاوج مدع يف ةلاسر

 :ءاسنلا فص

 يف تانبلا دالوأ لوخد مدع يف ةلاسر

1:١ 

 1: :دالوألا دالوأ ىمسم

 1١ :مولعملا طوقس مدع يف ةلاسر

 1” :ماوقلا لزع ةحص مدع يف ةلاسر

 1 :يقريصلا نامض مدع يف ةلاسر

 :درمألاب ءادتقالا ةيهارك مدع يف ةلاسر
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 شورألا يف ةيولعلا شورعلا يف ةلاسر
 ٠م :ةيعرشلا

 م3107 :اصعلا يف ةلاسر

 دقع طورش يف حاضولا دقعلا ةلاسر

 ٠0 :حاكنلا

 ١7١ :ضئارفلا ملع يف ةلاسر

 "87 :جحلا رهشأ يف يكملا ةرمع يف ةلاسر

 فاوطلا ليضفت يف ةرصنلا فطاوع ةلاسر

 ه9 :ةرمعلا ىلع

 1١ :اهحرشو ةالصلا ضئارف يف ةلاسر

 1” :رارقوالا داسف يف ةلاسر

 1” :ةحضوملا ةلاسرلا داسف يف ةلاسر

 1١ :يبصلا مارحإ خسف يف ةلاسر

 :هللا الإ هلإ ال بيكرت لئاضف يف ةلاسر

 انك

 م5 :مزمز لئاضف يف ةلاسر

 :نابعش نم فصنلا ةليل لئاضف يف ةلاسر

 11١

 و“ :مزمز لضف يف ةلاسر

 يف نيلوتلا نيب عازتلا لصف يف ةلاسر
15١ 



 :نينكرلا نيب فاوطلا هتين ىلع مالكلا
66 

 وم :اهبادآو ةدارإلاو ةردقلا يف ةلاسر

 :ةءارب ةروس لوأ ةلمسبلا ةءارق يف ةلاسر

 ضن

 .٠+ :ةيريشقلا ةلاسرلا

 ضوخلا نع لادجلاو عازنلا عطق يف ةلاسر

 ٠١ :لاوش لاله يف

 ١40 :رجفلا يف تونقلا يف ةلاسر

 لوقب هيف ىتفي اهف رهزألا لوقلا يف ةلاسر
 1” :رفز

 ضعب ةالص مح يف ماتلا لوقلا يف ةلاسر

 :مارحلا دجسملاب ءاسنلا فلخ لاجرلا

 فرط

 صنك فقاولا طرش ءالعلا لوق يف ةلاسر

 ما :عراشلا

 عيمس هللا نا :ىلاعت هللا لوق يف ةلاسر

 ١7١ : «ريصب

 صلخلا لعفلا يف ىبتجما لوقلا يف ةلاسر

 5؟؟م:ابرلا نم

 ةحص يف طوبضملا حقنملا لوقلا يف ةلاسر

 :طونلا قرولا يف ةاكزلا بوجوو لماعتلا
١ 

 ءادتقالا ّح ِق فلاؤملا لوقلا ْق ةلاسر

 :فلاخملاب 6١

 ٠٠١ :فلتؤملا لوقلا ةلاسر

 يرتفملا ىلع درلا ْق يقنلا لوقلا ةلاسر

 ملأ : يقشلا

 ةيصولا ماكحأ يف ينفولا لوقلا ةلاسر

 ما : يصولاو

 6 :رمحألا سبل ةيهارك يف ةلاسر
 685 :ةركلا يف ةلاسر

 هللا وحي :ىلاعت هلوق ىلع مالكلا يف ةلاسر
 ١7 :«ءاشي ام

 ١٠68 :مامإلا بقل يف ةلاسر

 دعب عبرألا ةالصلا مح يف ةعمللا يف ةلاسر

 6١ :ةححلا

 ةءاربلاب هتجوز قالط قلع نم يف ةلاسر
 6١ :ىنكسلا ةنؤمو ةدعلا ةقفنو رهملا نم

 6٠ :ءانثتسالا ىعداو قلط اذإ اهف ةلاسر

 :فيرشلا ديسلا هيلع قلطي نم يف ةلاسر
:1 ْ 

 نونفلا بسانت يف ةرشعلا يدابملا يف ةلاسر

 مم :ةعبرألا

 عمم :ةّمألا ةعبرألا بهاذم ىلع ةلاسر
 6١ :ىولبلا اهيف تمع لئاسم يف ةلاسر

 6٠ :دابزلاو كسملا يف ةلاسر

 فالختسا زاوج مدع يف ةعتملا يف ةلاسر
 6١ :ةعمجلا بيطخ

 ١8١ :ثيدحلا حلطصم يف ةلاسر

 ١7١ :ةيفوصلا قرط ةفرعم يف ةلاسر

 67 :سايقلاو ناسحتسالا ىنعم يف ةلاسر

 نامضلاو بوجولا قلعت ىنعم يف ةلاسر
 6١ :ةمذلاب

 الدنا



 :ةنادتسملا نود ةضورفملا ةقفنلا طوقس
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 ١7 :تاخسانملا يف ةلاسر

 و* :كسانملا يف ةلاسر

 ةلئسمب يرابلا نيبملا ةحنم يف ةلاسر

 ٠١ :يراجلا ءاملاب نيميلا

 ةقباسم مح يف دوجولا بجاو ةحنم ةلاسر

 5١7 :دوجسلاو عوجرلا يف مامإلا

 :ةدتعملا قالط يف ةدعلاو ىلوملا يف ةلاسر

1 

 :قوبسملا هيضقي اهف قوشلا ةهزن يف ةلاسر

 فرحا

 5٠١ :قاتشملا ةهزن ةلاسر

 هسبل لحي ايف ريدقلا ةمعن يف ةلاسر

 555 :ريرحلا نم لاجرلل

 ماموؤلل لحي نميف ريرقتلا سئافن ةلاسر
 555 :ريزعتلاو صاصقلا قيرطب هلتق

 10 :1“” :ةمسقلا ضقن يف ةلاسر

 عفر مح يف ةعباتتملا لوقنلا يف ةلاسر

 6١ :ةعبارلا يف دعقي مو هسأر مامإلا

 ١7 :تيملا ىلع ةحاينلا يف ةلاسر

 ةبترلا يوذ نويع ةرقو ةدحولا ةلاسر

 ١7١ :ةبعكلا يف ةالصلا لئاسم قيقدتب

 يقافآلا ريخأت زاوج يف ةدشلا عضو ةلاسر .

 ١68 :ةدج ىلإ مارحولل

 1١0 :فقولا يف ةلاسر

 558 :قيدصلا برش نم قيحرلا فشر

 ؛* :رارقإ راربألا

 ةحمافلا كارتشا نايبب سانتلالا عفر

 [5ا/ :سانلا ةروسو

 8١8 :بقاثلا بكوكلا نع بجاحلا عفر

 175” :ركذلا لضف يف ركذلا عفر

 886 :فنالا ضورلا

 :ىفطصملا ةرايز بادآ يف افصلا ةضور

158 

 .١9 :نابحلا لئاضف يف ناسحلا قنور

 سدو 15.0 دوق ,#»و :ءابلألا ةناير

 هم) لوك نسل لس مل

 ضعبو نيدلا لوصأ يف ةعيدبلا ضايرلا
 ٠١[ :ةعيرشلا عورف
 0.5 :نيحلاصلا ضاير

 وو :ةرشعلا لئاضف يف ةرضنلا ضايرلا

 3 ر -

 6001:5940, .5”ع اطلاله :ديزلا

 نم نيمرحلا يف نم ركذ يف لئاخلا رهز
 ءتث "و9 .”م 5 7١2:لئاضفلا لها

 246 25١ كشر لاي دك ا

 نا ا ا لاا لا ا ا ضار ا

 21160 2411١ 414.64 2”موم ع” ١5#

 151 ءكضخ 2كتال كغ عد

 619 :ابق دجسم لضف يف ابرلا رهز

 20 :عيبرلا رهز

 ضوحلا رهتو ف طصتقملا ضورلا رهز

 .1١.58" :فشترملا !لوبق نأب لوقلا در يف رارضألا عفر

 ا



 +١١ :رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا

 معا :دئاوزلا

 م95 :ريغصلا عماجلا ةدايز
 :سوفنلاو لوقعلا ماكحأ يف سوفنلا ةنيز

 ١

 - سا -

 :ناتسدنه راثآ يف ناجرملا ةحبس

 ١

 868 :دابعلا عفن ىلإ داشرلا لبس

 1560 :ةلبانحلا حئارض ىلع ةلباولا بحسلا

 :ةلبانحلا تاقبط يف ةلباولا بحسلا

 ءلل

 حوا 4

 5ك

 ءميمم 2 "هه "21٠٠١ قا" ك١

  59غ5 11٠6

 يذلا ناحبس ىنعم يف ىرسألا رسلا
 13* :ىرسا

 “١6 :رصم ناويد يف رسلا

 :حاكنلاو ةدعلاو قالطلا ماكحأ يف حالسلا

6 

 «ة5 مال عمم,” .؟١ :رصعلا ةفالس

 ق3 ال" ىلا ءالذ ءال الآ ءالل

 01511١ 211٠٠6١ التام 1١5 فك قم

 2لككذ١أ تبوو '”و5 ل5 ةاأ امو 20م4

 0١5 2 ةمك عود "# #2455 25ش. "ال

 لكب ءارعشلا نساحم يف رصعلا ةفالس

 مد. "نو :رصم

 يناثلا نرقلا نايعأ مجارت يف رردلا كلس
5 
 245825 .١5 مش ع”. 55 : رسع

 لمت سور ا”كص الم اهم 4

 157 ءكنخخ ء1ش# ءغ55 1

 658 :ةماركلا تابثا يف ةماقتسالا مس

 :نينمؤملا تاهمأ بقانم يف نيمسلا طمسلا

14 

 لئاوألا ءابنأ يف يلاوعلا موجنلا طمس

 15“ 2951 :يلاوتلاو

 :يذمرتلا ننس 21١١٠١ 59١

 و١1 .»اله .1١. :دواد يبأ ننس

 :يئاسنلل ىرغصلا ننسلا
"0 

 تىيذؤاأ ١١

 2.2١١١ ١9١ :ةجام نبا ننس

 : ةيسونسلا

 كيم ن0

 باون نم مكح نم ىلع بئاصلا مهسلا
 5١ :بئاغلا ىلع تقولا

 0 ل ل ا ل ا

 ءق5 2م :80 08542171١  :مجارتو ريس

 ل ا لا دا 0

 ها يت لل ل ا

1 

 م0 :ماشه نبا ةريس

 لادبتسا زوج نم ىلع ريهشلا فيسلا
 ١814 :ريناندلاو مهردلاب فقولا

 :لوسرلا ءادعا داهج يف لولسملا فيسلا

 1/١

 لآل ةقدصلا عفد يف لولسملا فيسلا

 1٠ :لوسرلا

15 



 - شا

 : ةيمطاشلا

 مق

 25. كال للك ا كأ فهم

 ال5405 44601 21.5 .”ال6 وع

 4٠١ :ةيفاكلا مظن ةيفاشلا

 :بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 موو .#5م ملا

 ءيط ديس ةمجرت نم بهذ نم ةرذش
 9١م8 :برعلا

 2,5١5 .ا/* :وحنلا يف بهذلا روذش

 8١

 ؛غ.4 :ماكحألا تايآ حرش
 رظنا) :يعفاشلا هقف يف ةنابإلا حرش

 (ةدعلا

 ,50١.م؟ :ةيمورجألا (ىلع) حرش

 ءكا5 ىالال ىو نمو ماما ؟ م١

 01 1. 21458 6.248٠ 0١١

 غ3 : هَ يبلا قالخأ حرش

 دمع 2نك8»5 :ةيوونلا نيعبرألا حرش

8 

 ١١ :داشررالا ىلع حرش

 1١١ :ىنسحلا هللا ءامسأ ىلع حرش

 ةيشاحب ةيفلألا ىلع ينومشألا
 ١و :نابصلا

 ١( :مالعالا مالعأ ح
 "م :حاصفالا ىلع َح

 م50 :رفكلا ظافلا باتك ح

 65. :عماوجلا عمج لئاوأ ىلع حرش

 "50 :يجوغاسيإ ىلع حرش

 1737 :حاضيرالا حرش
 ١8١ :داعس تناب ىلع حرش

 +١٠١ :يلامألا ءدب ىلع حرش
 تاراعتسالا مظنو اهسفن نيهاربلا مأ حرش

 451 :اهحرشو

 583 2100 .م١ :يلعبلا حرش

 60. :ةيسدقلا ةفحتلا حرش
 1٠ :يرودقلا حيحصت حرش

 ؟5. :بيذهتلا ىلع حرش
 مد :حيضوتلا حرش

 م5 :يراخبلا تايثالث حرش

 56 :ريغصلا عماجلا حرش
 0١١ :كسانملا بابل رهاوج ىلع حرش

 :نونف ةثالثلا يف نونكملا رهوجلا ىلع حرش

1 

 ىلع يوارفكلا نمسح خيشلا حرش
 <ا/ :ةيمورجالا

 "75 :نيصحلا نصحلا حرش

 ١8١ :مكحلا حرش

 5١١6 :يوونلا مامإلا بزح حرش

 :ةيمورجألا ىلع دلاخ خيشلا ح

 ملل كوك

 ٠١ :ةيرهزألا ىلع دلاخ خيشلا حرش

 كال

 "50 25١١ :ةيجرزخلا حرش

 686 :يجلدلا حرش

 نك :ملسلا ىلع يروهنمدلا حرش



 31٠٠١ ١537 :ةعماجلا ةلاسرلا ىلع حرش

 46٠ :ىبسونسلا ةلاسر حرش

 نضل :يريشقلا ةلاسر حرش

 675 :نيحلاصلا ضاير ىلع حرش
 1531/ :ديبزل حرش

 0٠١ :يلمرلل ةلأسم نيتسلا ىلع حرش

 ١76 :باسحلا يف ةيواخسلا حرش

 584 2.١٠0 :ضئارفلا يف ةيجارسلا حرش

 م. :ةيبطاشل حرش

 م” :روذشل حرش

 يف يزع يلع دعسلا حرش ىلع حرش
 4*٠ :فرصلا

 "55 :افشلا حرش

 مدح :لئامشلا حرش

 1١١ ءملا/ :يراخبلا حيحص ىلع حرش

 "57 :ملسم حيحص حرش

 ه؟ :ردب لها ةيمست يف ردصل حرش

 ١68 :يئاطلا حرش

 155 :ةيدمحلا ةقيرطل حرش

 ١١١ :باعيالاب ىمسملا بابعلا حرش
 68 :ةدعلا حرش

 ؟6* :نامجلا دوقع حرش

 156 :ريبكلا ينيرافسلا ةديقع حرش

 85851١ :ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش

 و7 :ةليللاو مويلا لمع حرش

 ١١؟* :فوصتلا يف ماعلا نيع حرش

 ١١9 :ينيعلا حرش

 :راتخلا ردلاو زنكلا ىلع ينيعلا حرش

 عم حالم

 ما/8 :نمررلا حتف حرش

 :ةلبانحلا هقف يف ىهتنملا نتم ىلع حرش

 في

 *مغ :جاهنملا لئاضف حرش

 *55 :ربكالا هقفلا حرش

 "53 :داعس تناب ةديصق حرش

 +75 :راملا يلامألا ءدب ةديصق حرش

 م55 :ةدربلا ةديصق حرش

 *55 :ديوجتلا يف ةيرزجلا ةديصقلا حرش

 م7 :ةيئارلا ةديصق ىلع حرش
 0١١ :يدرولا نبا ةديصق ىلع حرش

 "50 *١”*2. ,؟11 :رطقلا حرش

 م١١ :ماشه نبا رطق ىلع حرش

 +١١ :كلام نبا ةيفلأ نم ةعطق حرش

 634 :ناهيرالا بعشب نايقعلا ةدالق حرش

 :يناوقلاو ضورعلا يف يناكلا ىلع حرش

 1١5 مم

 "078 :يوارفكلا حرش

 6٠١05 :قئاقدلا زنك ىلع حرش

 لخد نمو ينصح هللا الإ هلإ ال رس

 06 :يباذع نم نمأ ينصح

 5٠٠١5 :كسانملا يف بابللا بل ىلع حرش

 41٠١ :كسانملا بابل

 ١عا/ . 565 :ةممتملا

 ع+ : يلامألا ءدب نتم ىلع

 01١١ :حاضيرالا رون نكم حا



56 

 هه : ريرحتلا 3 ىلع

 0٠٠١ :ةرمح يبا نبا رصتغ ىلع

 يف يركبلا نسحلا يأ رصتخم ىلع ح

 :هقفلا #١١

 :ىعفاشلا مامرالا دنسم َح

 ١١ :ةاكشملا ىلع َح

 ١١ :ضورلا رضتخم َح

 مسا :رانملا رصتخم 34

 مدا/ :ةفينح يبأ مامإالا دنسم

60 

 م١

 نمو :بيبللا غم

 ؟08 :يريرحلا تاماقم ىلع ح

 مل :ةيفلألا ىلع يدوكملا

 :يلامألا ءدب ىلع يراق يلع الملا

١ 

 ردلاو زنكلا نتم ىلع نيكسم الم حرش
 :راتحلا ١١9

 :جحلا كسانم ىلع حرش 35

 6550 :ىهتنملا ح

 ةرطاما 0 :طسوألا كسنمل ا ىلع ح

 5٠ 25١ :ريغصلا كسنملا ىلع ح

5116 

 ١١" :يبطقلا كسنم ىلع ح

 65؟ :رحبألا ىقتلم كسنم ىلع ح

 :ةيوحنلا زاغلألا ىف ةموظنم ىلع

 ١١07 :يلامألا ءدب ةموظنم ىلع ح

 5717 :يطويسلا ةموظنم ىلع حرش

 6٠١ :ةنحشلا نبا ةموظنم حرش

 51107 :حجاهنملا حرش

 ١7 : يحملل جاهنملا حرش

 ١١١ :يوونلل جاهنل حرش

 ؟53 :ةيندللا بهاوملا ىلع حرش

 1 : أطومل حرش

 م50 :دمح مامإلا أطوم حرش

 +5١ :ةيسونسلا نتم ىلع ىدهلا حرش

 4710 :ةيزمهلا حرش

 ١١ :ةيريصوبلا ةيزمهلا حرش
 835 :ثيدحلا حلطصم يف ةبخنلا حرش

 يذه لح لفكتملا نوناقلا مظن حرش

 9٠١؟ :نونفلا

 ١68 :زنكلا مظن حرش

 [98 , "510 :ةياقنلا ىلع حرش

 ءالضفلاو نيديرملا ةياده راونألا فيرش

 ماعم :رايخألاو

 م. ,؛اله 4١٠59. ."مو ,”9“ :افشلا

 ١86 :ردقلا ةليل نايبب ردصلا ءافش

 ه :مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا ءافش
 ه.* 2كوم #21 :لئامشلا

 مرك نم ىفطصملل اهف قافآلا سمش

 ؛39 :قالخألا

 :تاماركلا ركني نميف تاقرحملا بهشلا

01١١ 
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 - ص

 2١5541١١58 251 :يراخبلا حيحص

 ١5١85"  2ىت"نواك ١ 2 "55اأكل اما

 "خلع "منع ل”#5 2*"ثاألا 5517 2 ١5"

 ةممك 2158 2:50 :57565 ؛ ”"مىلا“

 :مسم حيحص

 15ه ممبخ ىذا ؟"”كمه

 :اهقرط فالتخا ىلع ِهنْيَم ينلا جح

 250541 20مل 7

 ةفص

 9م

 مغ. :براقألاو ماحرألا ةلص

 1*1 :فلسلا لوصومب فلخلا ةلص

 لالضلاو عدبلا لهأ ىلع ةقرحلا قعاوصلا

 +١١ :ةقدنزلاو

 188 :نابعش نم تسلا موص

 15337 :فكئاطلا لضف يف فئاطلا فيص

 - ض -

 يف ةالصلا رصق نايبل ةدعملا رهاوجلا ءوض

 م*٠8 :ةدج قيرط

 20ا

 2 ل ما” كح 2م

 كح هذال

 ممم نكمل ككل ”5؟”5 فككمل

 1.6 :رينملا ءوضلا

 :راتخلا ردلا كسانم ةيشاح راصبألا ءايض

5*6 

 458 :ليزنتلا ماعم يف ليبسلا ءايض

 ةموظنم ىلع ةيحاضلا سمشلا ءايض

 :ةيتآلاو ةمدقتملا بونذلل ةيحاملا تانسحلا

 فش

 - طا

 :عيدبلا رون حرش يف عيفرلا دعسلا علاط

 فض

 وهو :بهذملا زارطلا

 م1. :شوبحلا نساحم يف شوقنملا زارطلا
 رفاسملا هيلإ جاتحي اهف مقتسملا قيرطلا

 م1107 :مقملاو

 ,م١+ :راتخلا ردلا حرش راونألا علاوط

0 

 :ةبيط ٠١8

 - عاد

 64 :لماكلا هيبنلاو لضافلا ملاعلا

 خيشل ةيجرزخلا حرش يف تعقو ةرابع
 5+١ :ايركز مالسإلا

 .؟6 :رايخألا مجارتو راثآلا بئاجع

 1١م1 ءعكم ء»ه

 ٠31 :جحلا طئارش يف جثلاو جعلا

 لي

 6١ :كسانملا ماكحأ يف كلاسلا ةدع
 1079 :رصمل ينائعلا حتفلا يف درفملا بذعلا

 م9 :راكفألا سئارغو راكبألا سئارع

 :ةدعلا

 ه.* :يذشلا فرعلا

 ثيدح ىنعم حرش يف حارفالا سورع
 1 :حاورالا

 0٠١ :ةيلجلا سورعلا
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 و0 :قيرحلاو رانلا يف قيثوتلا ةورع

 ١؟ :يلاوعلا موجنلا طمس يماصعلا

 6.0 :نمحرلا ةيطع
 175 25534 .14ا :يفسنلا دئاقع

 ءه٠  :نيمألا دلبلا خيرات نيمثلا دقعلا

 ءقكالا ا4قوالا "ولما "الع مم

 ط[31آ

 ؟و؟ :رهاوجلا دقع

 نرقلا خيرات يف رردلاو رهاوجلا دقع

 40٠ :رشع يداحلا

 67+ :رباكألا لسالس يف رهاوجلا دقع

 "018 :رخافملا مظن يف رهاوجلا دقع

 9 :ديرفلا دقعل

 ؟18 :مجعملا فورح ىلع مظنملا دقعل

 4317 :يفاولا دقعل
 468 :ناثع لآ ةنطلس يف نامجلا دوقع

 ةنحشلا نبا ةموظنم حرش ةئلألتملا دوقعل

 ١68 :عيدبلاو نايبلاو يفاعملا يف

 11 :ةديفملا دئاوفلا يف ةديضنلا دوقعل

 448 :ةيلازغلا ةديقعلا

 434 :دوسألا رجحلا لضف يف درفملا لعل

 :ةجح نبا ركب يلأ ريخأتب ةجحلا ولع
1 

 1٠ :رئاصبلا يوذ ةدمع

 8غ :ةيدمحملا دوهملا

 :ةينابرلا بهاوملاو ةينيعلا
 37 :رابخألا نويع

56 

 ؟3137 :ةدايزلا فرحأ يف ةدافالا نويع

 نيعبرأ يف لسرلا نايعأ يف لئاسملا نويع
 ؟ب9 :ًاماع

 - ع -

 زاجحلا ناطلس ولعل تارملاو ينامألا ةياغ

 ١6 :تاكرب

 :مارحلا هللا دلب ةنطلس رابخأب مارملا ةياغ

 1١؟ 2١١

 :مالكلاو قطنملا ريرحت يف مارملا ةياغ

 ١9

 :لوسرلا ثيداحأل لوصألا عماج بيرغ

4 

 هو :فوصتلا يف فراعملا فراوغ

 - ف د

 538 :عامسلا حرش يف عامسألا حتف
 يفاكلا نتم ةممتم يف يناكلا ليلجلا حتف

 8*١ :يناوقلاو ضورعلا يف
 ؟”50 *١١,. :داوجلا حتف

 :قالطلاو خسفلا قرف عيمج يف قالخلا حتف

 ندم

 ايف مما يلوأل مركلاو ةزعلا يذ حتف

 :تادابعلا عبر يف معتيو معي نأ بجي

516 

 نم قفاوملل رفتفي ايف نمحرلا حتفأل در يشاوحب راتخلا ردلاو زنكلا ىلع ينيعلا

 16٠١ كم :ناكرألا ؟ءمج :راتحلا



 دارأ نمل لوخدلا هباب حاتفمو لوسرلا حتف
 6957 :لوصولا هبلإ

 م5107 :ملعلا نيع عرش محلا نيز حتف

 "414 :مالسلا ماكحأب مالعلا حتف

 ؟014 :ضارقلا معب ضايفلا حتف

 0١<" : يمدقلا حتفلا

 اهيلإ جاتحي يتلا لاعألا يف ريدقلا حتف

 ةيالو تيبلا ىلع كلملب هل لصح نم
 4٠١ :ريمعتلا

 قلعتي ام نايبب رداقلا ميركلا حتف
 459 :لئاضفلا نم ءاروشاعب

 50١ :فيطللا حتف

 5١9 :نيبملا حتفلا

 ١98 :نيعبرالا حرش يف نيبملا حتفلا

 ٠١ :نيهاربلا مأ حرش يف نيبملا حتفلا

 5048 :نيبنذملا عيفش حدم يف نيبملا حتفلا

 تاقلعتم عمجج يف بيبحلا دلبب بيجملا حتف
 ؟16 :عيضرلا

 678 :دادغب لضف يف داجتسملا حتفلا

 :زنكلا كسام حرش زمرلا كلسم حتف

 *؟

 ١11 :نيعملا حتف

 «ءع59 :بادالا ةلاسر مظنب باهولا حتف
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 ايلهتلا لئاضف يف رارسألا حوتف

 مممو :راكذالاو

 حرش ثيداحأ جيرخت يف دئالقلا دئارف

 ما7/ :دئاقعلا

 ١81م :مالسإلا تابجاوو نيدلا ضئارف

 ١ :اهحرشو ةيجارسلا ضئارفلا

 :ةيرثع ينثإلا ةمئألا يف ةيرهوجلا عورفلا
 ل

 ١7 :رهاوجلا ةديرف

 0.7“ :صوصفلا

 177 :بويغلا جارعمو بولقلا هقف
 ٠١ :نوحشملا كلفلا

 ؟.و :ةيرصملا تسرهفلا

 ١4107 :ةيرطعلا حتاوفلاو ةيسدقلا حتاوفلا

 م51 :دئاوفلا

 مجارت يف رفسلا جئاتنو لاحترالا دئاوف

 158 :رشع يداحلا نرقلا ءالضف

 م :ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا

 65 :هتالسلسم يف ةيليلجلا دئاوفلا

 مأ كولم دئاوعب ىرولا كولس دئاوف

 ؟9 :ىرقلا

 | .0٠٠. :ةيربلا عفن يف ةينسلا دئاوفلا

 م١١ :ةيفيفعلا دئاوفلا

 وا :ةيربلا عفنل ةيملعلا دئاوفلا

 6١ :ةيسدقلا دئاقعلا ىلع ةيكملا دئاوفلا

 ةداسلا ةبلط هجاتحي اهف ةيكملا دئاوفلا
 م1 :ةيعفاشلا

 :ةيقوزرملا دئاوفلا :١١. 48١

 يف ضرفلا ةحص حيجرتب رطعلا حوف
 .“٠ :رجحلاو ةبعكلا

 ٠1 :يواضيبلا ةءارق يف يوامسلا ضيفلا

 كسنلا هيلع لمتشا ال مالعلا كلملا ضيف

 نم



 م١٠ 5١ :ىعاجشلا ةيشاحب ىدنلا رطق

 47١ :نمحرلا حتف حرش نانملا ضيف
 ع5؟ :لادجلا عطق

 :لادبتسالا ةلأسم قيقحتب لادجلا عطق

 5531 ناكمرالا يف سيل ىنعم ىف نانملا ضيف

 15م :ناك امم عدبأ

 407 :رحبلا بزح حرش رهنلا ضيف
 6175 :دصاقملا برقم حرش دراولا ضيفلا

 508 :دوه ينتبيش يف دوجولا ضيف
 15؟ :ةمطالتملا روحبلا ضويف

 ١٠١ :ةيلاجلا ىواتفلا

 ؟؟م :ةيلبنسلا ىواتفلا

 ١١ :هقفلا يف ىرغصلا ىواتفلا

 قا : يقاتع ىواتف

 ١1" :خورف ىواتف

 ؟د :ةيهقفلا ىواتفلا

 ١١ :هقفلا يف ىربكلا ىواتفلا

 - قاد

 لدي اب فورعملا هنازيمو فيسلا ةضبق
 م6. :هناقرفو نآرقلا هيلع

 سيمخلا درو ناايب يف نويعلا ةرق

 137 :نينثالاو

 804 :ضئارلا نيع ةرق
 غارفلا لئاسم يف ريرحنلا هيقفلا نيع ةرق

 8١١ :ريرقتلاو

 48 :ىرقلا مأ دصاقل ىرقلا
 ١؟١ :ةيرمخلا ةديصقلا

 15” .2؟98 :رمثلا فطق

 ال» :روذشلا مظن يف روحنلا دئالق

 ةتفكلاو كابنتلا لوانت نع ةوهشلا عمق

 م.141 :ةوهقلاو تاقلاو

 م١

 ١٠١؟؟ :تالكشملا دعاوق

 ىلع قلعملا قالطلا عوقو يف ىرحالا لوقلا

 : ةذدفنقلا

 ٠١ه :ءاربإالاب ةدعلا هتقفن

 ىوه نع امأو ىلع مالكلا يف ىلحالا لوقلا
 ٠7 :ىيل

 ةرجأتسملا رادلا خاسفنا يف ماتلا لوقلا

 ع» :مادهالاب

 85107 :قيدصلا فقوم يف قيقحتلا لوقلا

 اناوخا قوقح يف نيتملا عماجلا لوقلا
 8114 :نيملسملا

 ةالص ماكحأ يف حيجنلا عماجلا لوقلا
 4 : حيباستلا

 188 :رهجلا لوقلا

 داهتجالا لئاسم يف ديدسلا لوقلا

 188 :ديلقتلاو

 :ىقثولا ةورعلا حرش يف ىوصقلا ةوقلا

 عمك

 5١0 :فالتخالا لئاسم يف فاكلا لوقلا



 539 :بيطلا مكلا| قلطملا ريبدتلا نايب يف ققحلا لوقلا

 يف ءاج امو ةيعدألا يف رابخألا زنك ١84 :قلعملاو ديقملاو
 مدر :راثآلا ١١" :ىكحلا لوقلا
 1١8+ :قئاقحلا زونك| : رظتنملا يدهملا تامالع يف رصتخملا لوقلا

 يركب ديسلا ةمالعلا ةمججرت يفاطعلا زنك ١548

 ١مم :اطش || مويلاو ةعمجلا لضف نايبب ديفملا لوقلا

 مدم :دئاوفلا زنك ١84 :ديزملا

 :دئاقعلا ةموظنم حرش يف دئاوفلا زنكأ| نيبوسنملا تويبلا ةسمخ يف فلتؤملا لوقلا
 ؟ل١ ءكورز ءرسم كوس 6١؟ :فرشلل

 يتلا ةيعدألا يف رورسلاو حاجنلا زنك ةنلئسأ نع باوجلا يف سيفنلا لوقلا
 ٠م :رودصلا حرشت ع35* :سيلبإ

 "110 :يجانلا ةنيفسو ءىجاللا فهك - ك

 م4607 :بلاط لك ةبغرو بلاطملا ةرثك

 ه١ :ةلهألا يف ةسارك
 م٠ :باجحلا فشك

 ع3 :ةبونلا يناعم يف ةبوحلا فشك
 مد :رضخلا رمأ نع ردخلا فشك

 :نونظلا فشك

 يل

 ءكمع الو كح »مو
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 ١١0 :عاصلا ريرحت نع عانقلا فشك

 ١7 :ماوعلا ىلع هبتشا اع ماثللا فشك

 648 :بارعإلا ةحلم نع باقنلا فشك

 ١4:4 :ءايفصألا جاهنمو ءايقتألا ةيافك
 *١5 :حجالعلا مع يف جاتحلا ةيافك

 ١1107 :علاطملا ةيافك

 :عامسلاو وهللا تامرحم نع عاعرلا فك

 لف

 ١١١ :ةرئاسلا بكاوكلا

 ةكئالملا ماكحأ يف جوجألا بكوكلا

 جوجايو نجلاو سنالاو نيطايشلاو
 م :جوجامو

 م8١ :بقاثلا بكوكلا

 م١١ كو :بابللا

 مرم» 5١”, :كسانملا بابل

 :نابرعلا ديس رابخأ يف نامزلا ناسل

217 

 09 :برعلا ناسل

 .١١ :ننملا فئاطل

 تاقرطلا ليهست ىلع تاراشإالا فئاطل

 ممم :هقفلا لوصأ يف تاقرولا مظنل

1 



 5١؟ :حجاهنملا فئاطل فيطل

 - ماد

 :لوؤملاو محلا ماكحأ يف لوعملا هيلع ام

5115 

 86 :مولعلا ءىدابم

 هب نوكي يذلا نيدلا رارسأ ينابم

 ؟٠1. :نيدلا موي يف ةاجنلاو نيكمتلا

 85 :يفاوقلاو ضورعلا يف يفاكلا طوسبم

 ه١ :ةممتملا

 ه٠. :ةيمورجألا ةممتم

 :يهكافلا حرش ىلع باطحلا ديسلا ةممتم

 كح

 مالا/ :لضفاب نتم

 5١ :ةحهبلا نتم

 نم فلكملا مزلي اهف ةيهبلا رردلا نتم

 ١414 :ةيعرشلا مولعلا

 (دبزلا رظنا) :دبزلا نتم
 ؟* :يواخسلا نتم

 م58 :ةيجارسلا نتم

 المل او عغ كلل معد :مسلا نتم

 ه.5 245952448٠١ “لم

 (ةيسونسلا عجار) :ةيسونسلا نتم

 لين ليصحت اهحرشو ماوعلا ةديقع نتم
 ١١5 :مارملا

 595 :يفاوقلاو ضورعلا يف يناكلا نتم

 ؟0/0 .؟"و9 ١2.5م :ىقئاقدلا زنك نتم

 13١ : جهنملا نتم

 م؟ :برطق ةثلثم

 ممم :ةسلاجلا

 "“ :يقرويملا عماجم

 ىلع هَْيَي ينلا دلوم يف مارملا غولب عومجم
 ؟107 :يوانملا جسن

 ه8 :رفظملا كلملل ررحلا

 "078 :رردلا ىشحم

 #١ :قاوشألا قاوسأ رس
 4*6 :ةيفنحلا لوصأ يف ريرحتلا رصت
 60 :هقفلا لوصأ يف ريرحتلا رصت

 م6 :افصلا نسح

 م58 :دعسلا

 780 . "8 :يسونسلا

 6. :عاجش يبأ

 8١و :داوجلا حتف

 5١ :هقفلا يف رصتخلا

 5٠١0 :نوحشملا كلفلا رصتخمي

 ”١9 :نوناقلا رصتخم

 8414 :مولعلا ىفطصم رصتخمي

 هو :ةيعفاشلا عورف يف بذهملا رصتخم

 ء5 :رهزلاو رونلا رشن نم رصتخلا
56 

31 
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 م1107 :دانسالا جرادم

 حيجرتل بتك اهف مالعألا ضعب ةعجارم

 51 :ماظنلا لوق

 5565 :جردلا يىلاع حدم يف جرفلا يقارم

17 



 منا. : حالفلا يقارم

 5١9١ :دمحأ مامإالا دنسم

 ىلع مالسلاو ةالصلا يف راونألا قراشم

 81١8 :راتخلا ينلا

 ع6 :ماظعلا رعاشملا

 مو07 :يدهملا بهذم يف يدرولا برشملا

 لآ ةداسلا بقاسنم يف يورلا عرشلملا

 10١ 0468. 2588 م١ “و :يولعاب

 :ةاكشملا ١١١

 كلملا تاقولخم يف ليلدلا حابصم ةاكشم

 ه١١ :ليلجلا

 حيباصملا : ١١

 :ىدرلا نم ذاقنالا يف ىدهلا حابصم

١6/7 

 م :عوضوملا ةف رعم ٍق عونصمل

 ١7 :حورلا رسب حورلا رهظم

 */م6 :ريغصلا مجعمل

 :زيزعلا ينلا ثيداحا يف زيجولا مجعل

 قل

 :ينرقلا سيوأ لئاضف يف يندعلا ندعم

 سح

 :برعمل .١٠

 48٠١ :بيبللا ينغم

 ءارقفلا ةقيقح يف تاريخلا حا فم

 مممو :تاداسلاو

 0.” :رئارسلا حاتفم

 ةيلقعلا مولعلا عاونال عماجلا درفملا

 مم :ةيلقنلاو

 ؟79 :عماجلا تارضاحل عماجلا درفملا

 8816 :ديناسالا ديلاقم

 10؟ :يريرحلا تاماقم

 مالا/ :ةيمرضحلا ةمدقملا

 05 .*014 :عنقملا

 نم قئاقدلا زنك نتم ىلع نيكسمالم
 6١م :كسانملا

 +١ :رداونلاو حلملا

 عغ6+م :ةحلملا

 81460 :مولعلا ىفطصم رصتخ صخلم

 "58م :راونالا رون حرشب رانملا
 ١و5 ١م :ةثالثلا كسانملا

 رهاط خيشلا يشاوحب راتخلا ردلا كسانم

 ممدو ءم5 :لبنس

 ١ :ةفينح يبأ بقانم

 ١5١ :نييردبلا ةداسلا بقانم

 م9١ :نافع نب ناثع انديس بقانم

 50١ :رمقلا لزانم يف رمسلا لهانم

 :مرحلا ةالوو ةكم رابخأب مركلا حئانم

 م

 ضارمألا باهذ يف دئاوفلا بختنم

 مع :دئادشلا فشكو

 م١ :هزتنملا

 650 :ىقتنملا

 :ةيمزمزلا بطخلا بيترتب ةيمرحلا حنملا
0 

 ند : حتفلا بزح ىلع جحنملا

 665٠ :ضئارفلا يف ةيكملا حنملا

1000 



 نب دم ريقفلا تايورم يف ةليزجلا بهاوملا] +٠ :يراقلا ةلز حالصإ يف يرابلا ةحنم
 :يراقلا يلع الملا حرشب بابلا كسنم

 فش

 ١١ :ريغصلا كسنملا

 ه8.٠ :بابللا كسنم

 400 :ةيمورجألا ةموظنم

 ”19٠ :ةينوقيسبلا ةموظنم

 مم0 :ةيضرملا قالخألاو

 :هننسو هضورفو ءوضولا طورش ةموظنم
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 ٠55 :ماوعلا ةديقع ةموظنم

 عع :تاقبملا مع يف ةموظنم

 5١ :يزاغ نبا ةموظنم

 :ةركنلاب ءادتبالا تاغوسم يف ةموظنم
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 ؟01 :يماطا ةموظنم

 :نيدياعلا جاهنم
 ١؟؟ ,غ54 234 :يوونلا جاهنم

 مسريو ءايلاب مسري ايف فلأ نم جهنم
 539 :فلالاب

 ؟/م :هقفلا 5 جهنملا

 +١١ :ملعتلا لئاسم يف ميوقلا جهنملا

 مطالت دنع اهيلع عوجرملا جاهنملاو جهنملا

 60١ :جاومالا

 نم ةلث# :ىلاعت هلوق ىلع نيدراولا لهنم

 57. :«نيرخآلا نم ليلقو نيلوألا
 مل : يلصملا ةينم

 نال

 67 :ةليقع نب دمحأ
 رافغتسالا ةرثك يف تاريخلا بهاوم
 يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو راكذألاو

 ممم :تازجعملا بحاص

 ه5 :ةينامحرلا بهاوملا
 ؟م6 .57 :ةيندللا بهاوملا

 856 :ةيطعلا ضيفب ةيكملا بهاوملا] بادآلا يف ةيضولا رهاوجلا ةموظنم

 659 :ىفطصملا دلوم يف افصلا دروم

 لك يي لاا ليم : أطوملا

 ل

 1ع 10١

 1337 :يوبن فيرش دلوم

 "+8 : يجنزربلا جيسن ىلع هبي ينلا دلوم

 لد ند

 ٍقرابع نيب قيفوتلا يف يضاملا دقابلا
 59 :ىضاقلاو يرشخمزلا

 0*ع : جئاتنلا

 485 .”08 :لاحترالاو رفسلا جئاتن

 58١ :تاقيملا ةجيتن

 حدملا يف قئارلا مظنلاو قئافلا رشنلا
 .+١٠ :ءاجهلاو

 نم ةلمجج ديناسأ يف ءاطعملا رثنلا
 نوي :راكذألاو باّوحألا

 ٠١٠١ :ةينسلا ةبخنلا

 ه.# :ركفلا ةبخن

 ١57 :نادبألا حالصإ يف ناهذألا ةهزن
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 بقانم يف سوفنلاو ناوخالا ةهزن
 7و :سورديعلا هللا دبع نبا خيش

 :ديمحتلاو هلإلا سيدقت يف ديحوتلا ةهزن

 مع

 موو :باسحلا يف ةهزتلا

 خيشلا بقانم يف رتافلا رطاخلا ةهزن

 مدا :رداقلا دبع

 ةاضقلاو َةّنألا رابخأب مالحألا يوذ ةهزن

 ٠٠١ :مارحلا هللا دلبب

 ليدعتو ناهذألا ذيحشت يف ةجهبملا ةهزنلا

 +١9 :ةجزمألا

 لاح نع رابخإلا يف دوجولا ةخسن
 15 :دوجوملا

 ؟دو :ةفالخلا تاآشنمب ةفالسلا ةأشن

 فيرعتلاو مالعألاب فيرشتلا ةيولأ رشن
 تيبلا نم طقس ام ةراع ةيالو هل نمب

 4٠7١ :فيرشلا

 ةياقسو مزمز لئاضف يف سافنألا رشن

 .١96٠ :سابعلا

 ةكم لضافأ مجارت يف رهزلاو رونلا رشن
 نرقلا ىلإ رئاعلا نرقلا نم ةمركلا

 ءا* 23٠١.481 250686 :رشع عبارلا

 من "و 01

 :نالزغلا راكذت ءابهص نم ناركسلا ةوشن
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 ١١ :كولملا ةحيصن

 4310 :ةيمورجألا مظن

 4737 :يجوغاسيإ مظن

 .55٠ :يناجنزلا يزع فيرعت
 ١89 :باسحلا ةهزن

 :رردلا ١1٠ ١٠94

 مم :ةيسمشلا

 459 :لخدملاو دقعلا

 مم :نامجلا دوقع

 :قئافلا ٠7١

 1710 :رطقلا

 453107 :بارعإالا دعاوق

 عا :زنكلا

 6310 :ةيفنحلا لوصأ يف رانملا رصتخم مظن

 معمم :رانملا مظن

 لا :بيطلا حفن

 07؟ : يكملا ةرمع يف يكسملا حفنلا

 زيجعتو ريدصت ةيدحالا تاحفنلا

 39 :ةيردلا بكاوكلا
 مأ تيب تاقلعتم يف ةيجيرألا تاحفنلا

 107١ :ةجيدخ نينمؤملا
 م.م موجع :رارسألا تاحفن

 ةنيدملا لئاضف يف لوبقلاو ىضرلا تاحفن

 م6 :لوسرلا ةرايزو
 :ةيربلا ريخ حدم يف ةيربنعلا تاحفنلا

 مد

 عع طع عع عج

 مدع ا الط وح :تاحفنلا

 8*5 :حجارعملاو

 : ةناحيرلا ةحفن

 2555:2525 25", 15 "5 5 20("5 5 .'؟

 مم ١.215 25.5
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 ١١9" :ةيعملا بادآ حرش ةيربنعلا ةحفنلا

 :ةيفسنلا ةقوطنملا حرش ةيسدقلا ةحفنلا

0" 

 ؟م"و :ةيكملا ةفحتلاو ةيكسملا ةحفنلا

 ع6 :ةياهنلا

 0*8 :ةيضرملا ةجهنلا

 دهف نيدلا راج مجعمب يكسملا حفنلا جفاون

 ١ : يكملا

 407١ :راصبألا رون

 ١١ :لوصألا رداون

 :رفاسلا رونلا 1١5 558:1١145 58.52

 ع :نومأملا نيمألا ةريس يف نويعلا رون

 - اه د

 :ةيلماهلا #١

 ١44 :ءايلوألا ةقيرط ىلإ ءايكذألا ةياده

 ؛+» :قافآلا

 :يدتقفملاو ريخلا يجارل يدتبملا ةياده

 معو

 1 ا :ىدتقملا يبلا عابتا ٍق ىدهلا

 -و د

 50 :ةيطساولا

 50١ :يفاولا

 679 :حيحصلا مخ يف حيبصلا هجولا

 59 :نيمرحلا مامإ تاقرو

 ةفيظولا داروأ ثيداحأب ةيفولا تاقرولا
 ١7١ :ةيفورزلا

 ١59 .1 :نايعألا تايفو

 :رشاعلا نرقلا رابخأ يف رباكألا تايفو

 شلل ضف ل ا

 مقال وم "عم

 يبأ مامإلا لوق دنع فصنملا ماملا فوقو

 5٠0٠ :فسوي (|[|رئاس يف ةيفوصلا ىلإ قالخلا ةياده

1 0/ 





 تاّتكلا عحجاّرَم

 فلؤملا باتكلا مسا
 يسافلا نيدلا يقت نيمالا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا - ١
0 

 م

 رح معلا ال

٠٠١ 

١١ 

 يواخسلا نيدلا سمش عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا

 يناكوشلا ىلع نبدمح نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا
 ' عباسلا
 ىماصعلا كلملا دبع لئاوالا ءابنأ يف يلاوعلا موجنلا طمس
 يلاوتلاو
 ىحلا يداحلا نرقلا نايعا ىف رثالا ةصالخ

 يزغلل ةرشاعلا ةئملا نايعاب ةرئاسلا بكاوكلا
 يدارملل رشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلس
 يلبنحلا داعلا 2بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 سورديعلا رداقلا دبع نرقلا لها رابخأ نع رفاسلا رونلا
 رثاعلا

 يجحملل ةناحيرلا ةحفن

 نالحد ينيز دمحا دلبلا ءارمأ نايب يف مالكلا ةصالخ - ١
 مارحلا

 موصعم نب ىلع لكب ءارعشلا نساحم يف رصعلا ةفالس -

 ردم

 وحلا



  8يتربجلا نمح لا دب  0دنع رام ١ .٠  : : 1ابخالاو مجارتلا ف ر ١4 - ا ىف راثآلا بئاجع ١

  0يلكرزلا نيدلا ريخ
 رابجي
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 ةحفصلا وخةخِضوْتتحل
 2 يو ٠ و هل |

 0 000 نيققحلا ةمدقم

 00 ىراصنالا

 00 تاتكلا فلؤم نع ةملك

 ا لا هللا همر فلؤملل باتكلا ةمدعم

 0 مالعألا مجارت

 1 0 00 مهل مجرتملا مالعالا سرهف د مه”اآ مم م م عم 1 ١

 0 00 00 مالعألا سرهف

 ال ااا عضاوملاو ةنكمالا سرهف

 ا ا لئاسرلاو بتكلا ءامسمأ سرهف

 3 ا اال باتكلا عجارم
 00 باتكلا تايوتحم س رهف


